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खौ चरो प्रपच्चसारतन्तम 

भगवत्पाद-श्रोमच्छङ्राचाय विरचितम् 

तच्छ्ष्य-पद्मपादाचायैविरचित-विवरग्णोपेतम् 

प्रयोगक्रमदोपिकाख्यविवरणविहतिसमभेतञ्च | 

पद्मपादाचायेविरवित-शिवपरञ्चाचरो माष्यम् | 

श्रौभार्थारएषेलनेन vafad waafaag | 

सखो खो मज्जगदम्बिकाम्बासरस्वतोमो चरणएकमलासित- 

ओओोग्रटलानन्दसरस्वतो सम्पादितम् | 

एकविं शाव्यन्त्यपटलान्तम् | 

कलिकातानगयें 

२७।१ न॑ कणंोयालिस् द्रोर्ख्- 

संस्छतप्रेस डिपजिररो-भवनात् प्रकाशितम् | 

लण्डनराजधान्यां Gay एण्ड कों RATT 

प्रकाशितम् | 

सवत्- १८९२ 



SOME OPINIONS 

“The Tantras have hitherto played in Indology the part of a jungle which 

everybody is anxious to avoid, It is therefore a matter of congratulation that 

at last somebody has made up his mind scientifically to explore the jungle ......06 

That these books ( including those in preparation ) are likely to become a great 

boon everybody will admit”,—Zheosophist. 

“Hor the serious student of Comparative Religion, however, Tantra isa mine 

of information”.—The Quest. 

“Tantrik literature has been neglected by Sanskrit scholars as well as 

students by Comparative Religion......Mr, Arthur Avalon has devoted himself 

to the study of these obscure writings with an enthusiasm worthy, some would 

think, of other Sanskrit writings as yet untranslated. One may join in his hope 

that much of the prejudice against them will disappear when the Tantras are 

read in their entirety."— Ze Times of India 

“The Tantra Shitstra is the source of some of the most fundamental concepis 

as vegaras worship”,—Madras Matt. 

“We cannot say whether the publication to the world by a foreigner of these 

secret scriptures is a fulfilment of the prophecy contained in the Tantras, but 

we think more good than evil is likely to result.”—— Udbodhana. 

“The Tantras embrace every phase of human lifeand there is hardly a branch 

of learning which is not covered by them.”— The Bengalee. 

“These books dealing with the secret mysticism and magic of India are 

the most interesting which have been published in recent years’,—Neue 

Metaphystische Rundschau. 

“An inestimable benefit to all interested in India and Indian thought, 

opening up ¢he vast domain of Tantrik lore whuh forms one of the most tmportant, 

yet strangely neglected, regions tn the realm of Sanskritic learning......The prejudice 

of Western Sanskritists and 24८ consequent distrust of English-educated Hindus 

taking their cue from their European Gurus have been instrumental in making the 

Tantras looked upon with disfavour by the present generation =, But there is no 

denying that almost 24८ whole of the present day Hinduism on both its philosophic 

and ritualistic side has a Tanttk basts.°—The Calcutta University Magazine. 

“The Tantra offers many suggestions to the West in virtue of the accentua- 

tion of Will and Power”.—Z/ Wuovo Paese ( Roma). 

“For many years past the Shastra has suffered neziect at the hands of 

both Indian and European scholars and manuscripts are rapidly disappearing. 

This with the general ignorance prevailing regarding the subjectmatter 

of the Tantra, threatens to pass the Shastra into oblivion, and the thanks 

of the public, especially of the Hindu public are due to Arthur Avalon 
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for his attempt at rescuing it fiom this undeserved fate’— Zhe 2८67८55. 

“Arthur Avalon has made a very happy choice from amongst the immense 

material of Indian literature....A highly important Source for the study of present- 

day orthodox Hinduism”,—Lietevarisches Zentralblatt fur Deuischtand ( F. B. ). 

“Since the ‘discovery’ of the Sanskrit language by Sir W. Jones, the 

attention of the learned in Europe has been widely drawn to other 51075025 

of the Hindus. But the Tantra Shastra has not been so fortunate. european 

savants having been previously under the impression that it was utterly 

contemptible and full of superstition, Arthur Avalon is the first to 

remove this stigma and he is therefore undoubtedly the object of gratitude of 

every Hindu.” —Pratidha. 

“But it is a most difficult and dangerous subject in every way, and confronts 

us with endless problems, religious, psychical and moral, that are almost 

undreamed of today in the West”.—Zhe Quest. 

‘We have already on several occasions drawn the attention of our readers 

to the courageous effort which Aithur Avalon is making to supply students of 

Comparative Religion with materials which will enable them to treat with 

greater understanding certain aspects of religion in India hitherto veiled in 

almost impenetrable obscurity”,\— Zhe Quest. 

“It is strange that though Hinduism and its several writings have been 

critically studied by Western Scholars for nearly a century, this Tantrik phase 

and its scriptures have been hitherto neglected, with the result that very little 

is known of them and that little too, is full of misconception To the ordinary 

mind the Tantra is associated with all that is abominable in Hinduism and the 

very mention is enough to provoke disgust.--This work of Mr. Avalon isa 

generous as well aS a courageous task”.— Zhe Zimes of India ( Bombay ). 

“But in Sir John Woodroffe we have a complete understanding of the 

spiritual Philosophy of the Indians......The Tantrik text books which he has 

illuminated with great power and ringing conviction have this message of a 
perfect life’. — Zhe Liberator. 

“Mr. Arthur Avalon has rendered an unique service to humanity generally 
and the Indian people, in particular, in editing the Tantiik Texts series and in 
translating some thought-provoking works on Tantra”,.— Zhe Kalpaka. 

“The merit of Mr. Avalon’s timely publication has become widely known 
by this time in India and outside. Nobody can deny that his works have 

dispelled a mass of gloom that was hitherto enshrouding the Tantrik lore in 

the minds of the outside world and Scholars have come to realise now, that ¢he 

religious history of the land is not understood if proper study be not made of the 
Lantrik Literature.....Tantra embraces this Power of Nature, i. €, Nature 
Herself with a conscious soul and thus transfigures the whole life and creation as 
a manifestation of a living Power, selfconscious and selfsufficient”.— Vedanta 

&Kesarz ( Madras ) 
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“Evidently the doctrine of the Tantras is nothing but a pure Vedantic one 

«One of the most striking features of the Tantra is its doctrine of both 

enjoyment and liberation”.—Modern Review. 

“Arthur Avalon has by his learned edition of Tantrik Texts in both 

Sanskrit and English, indeed rendered an eminent service tothe cause 

of Sanskrit literature”.— Zhe Calutta Review. 

“We suspect that ‘Arthur Avalon’ is one of the learned Pandits of Bengal 

whose native speech has not been without influence upon his almost impeccable 
English”.— Zhe Nation (New York ). 

“The Catholicity is typical of the whole Tantrik system whichis in its 

aspiration one of the greatest attempts yet made to embrace the whole of God 

manifested and unmanifested in the adoration, self-discipline and knowledge 

of a single soul...... Mr. Avalon in his publications insists upon the greatness 

of the Tantra and seeks to clear away by a dispassionate statement of the real 

facts, the cloud of misconceptions which have obscured our view of this 

profound and powerful system.”—Avya ( Madras ) 

“The Tantras are obscene, the Tantras are full of indecency, the Tantras 

are flooded with Adirasa, the Tantras are loathsome, the Tantras are terrible, 

the Kalf of the Non-Aryan is the object of worship of the Tantrika: Such 

loud words of condemnation were wont to resound without pause in the 

mouths of the English-educated class, Zi/teex annas of the high class Brahmana 

families of Bengal ave Shakta and yet their religious books were being obscured in 

this fashion, Waving received an English initiation and education they were 

cutting with their own hand the branch on which they were seated. At that 

moment Arthur Avalon ( people say he is Mr. Justice Woodroffe ) broke their 

false pride and revealed the greatness of the Tantra and the English educated 

Babus commenced to rub their eyes”.— BAaratavarsha. 

To the Western mind the generic term “Hinduism” conveys for the most 

part the idea of Vedantic philosophy. With the religious and ritualistic side 

of Hinduism the Occident is practically unacquainted. In fact till Mr. Avalon 

approached the subject of the Tantra Shastra hitherto relegated by scholars 

to the limbo of superstition if nothing worse, ihe European mind knew nothing 

of orthodox Hinduism .— Occult Review. 

“In these days when we are being flooded by Western Science and Scientific 

education and even our great living poet Rabindra Nath Tagore seems to have 

become hypnotised by the false glitter of Western materialism, it 13 a relief to 

come across a book of the type we have before us. Sir John Woodroffe is 

one of the very few who has wholeheartedly stood up for Indian Culture”, 

—Amrita Bazar Patrik. 

“The year 1913 will ever remain a memorable date in Indianism, the year 

in which we received in one lot a whole library of texts, translations and 

critical essays on the Tantrik Literature hithert>? almost unknown, Qur 
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admiration was mingled with amazement” ( Translated frota the French ), 

Bulletin de Ll? Association Francatse des Amis dz L’? Orient ( Masson Oursel ), 

“These books ( Tantras ) are probably the worst that Hinduism has produced, 

for they consist in the main of grossly superstitious rites, charms and diagrams 

and meaningless syllables said to he instinct with supernatural power with 

here and there horrible filth’.—JZxternational Review of Missions ( Dr. J. N. 

Farquhar of the Y. M. C. A. ) 

“Students of Hinduism will be thankful to Mr. Arthur Avalon for this 

new contribution to the study of Tantrik Philosophy culture”.— Aindu Review. 

“The general impression about Tantrism of which Mr. Avalon is an 

enthusiastic and fearless exponent has been that it is a degraded form of religion 

sanctioning immoral practices under its veil....... The author has indirectly 

shown that taking its philosophical aspect into consideration, it can attain a 

very high level and compare favourably with, or even excel, the doctrines of 

Sankhya or Mayavada”.— Quarterly Jou nal of the Mythic Society. 

“Most meritorions productions. From what has been said it is clear 

that Avalon ts right, where he declares that up to now this literature has been 

too often judged and more often condemned without knowing it and that the 

Tantras deserve to become better known than has been the case hitherto.” 

Dr, Winternitz in Ostasiatische Zetischstft. 

“This is one of the most tmportant of the Leastern systems -- the Indian Shakta 

Tantra—in which those very obscurities of thought with which European 

thinkers have long and vainly struggled are developed in full and explained 

most clearly. It is not too much to say that only a little time ago the Tantra 

was barely known to us or if known at all, prejudzed by its glosses at once 

so futile and obscene. The merit of having restored the Tantra to its proper 

splendour is due to Arthur Avalon—Bilychnis Revista Mensile di Studi Religiost. 

( Prof. J. C. Evola. ) 

“One cannot do enongh homage to the magnificent series of publications 
which an English savant under the pseudonym of Arthur Avalon has brought 
into being —a pleiades of Tantrik works, texts and translations. One of the most 

inaccessible schools of Indian speculation has thus, thanks to him, been 
fruitfully explored”, ~ Revue Philosophique. ( Paris. ) 

“Through me, the Royal Academy of Italy expresses its most heartful 
thanks to you for your act of geneiosity which will no doubt both increase our 
interest for Indian culture and render more strong the cultural intercourse 
between Italy and India”.—President of the Royal Academy of Italy. 

“Please accept my sincere thanks for this kind gift to be used not only inthe 
library of our Ethnographical Museum but also in my Jectures on Indian 
religions delivered in the University of Munich’.—Dr L. Scherman. 

“Even in these days of Scientific progress, the value of the Agamas can 
hardly be overestimated”.— Prabuddha Bharata. 
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“It 15 to Sir John Woodroffe more than to any other Indianist that we 

owe the first, in the slightest way adequate, introduction to the extensive 

Tantrik literature of mediaeval and later Saktism or the cult of Aryo- 

Dravidian Magna Mater to Western 1680615१ १०१११०१०, & subject which has called 

forth the gravest reprohation from the vast majority of Orientalists but hitherto 

from a very inadequate knowledge of the literature’—Occult Review, 

(G R.S. Mead). 

“They evidendly went to the study of these uninviting books with an 

absolutely open mind, and have availed themselves of every help that they 

could get from genuine Hindu Pandits and Sddhakas in their study and 

interpretation of these sacred texts. These and other volumes in preparation 

will throw considerable light upon an aspect of Hindu thought and culture 

which has so long baffled the modern intellect”’.\—Aindu Review. 

“Sir John Woodroffe—that rare thing—an Englishman whois really interested 

in the doctrines of India and has published numerous works on one aspect 

of such doctrine which is unknown to the European public”....0«..Aeuswe de 

Philosophie ( ए. Guenon ). 

“Science is only beginning to discern the great truths discovered in India 

centuries ago”.— Malabar Journel. 

“To the European reader unacquainted with Tantras it will reveal a new 

world allogether, so unlike things they have seen, heard or even read”.— The 

Englishman (Calcutta), 

“Tt is an astonishing fact in the History of Indianism—the opening up by 

one man alone of a Literature the most unknown and misunderstood baffling 

above all by its strange technicalities”. —ZLe JZessage (Paris) 

“The appearance of Arthur Avalon as an expounder and defender of the 

Tantras is a momentous event in the history of Sanskrit Research”. —Praduddha 

Bharata 

‘A distinct and abiding service has been rendered to the people of India 

by the publication of these Tantrik Texts. The popular wrong notion about 

Tantra will be removed by a study of these Volumes”—Vattarani ( Cuttack, 

Orissa ). 

“These volumes (Shavadattlaka) should be valuable to all orthodox believers 

inthe efficacy of daily worship and prayer. But in these days of cultural 

charlatanism when not a few “Leaders” think that everyone, whatever his 

qualification, has a right to do everything under the sun, when Gandhian 

reforms contend that even Panchamas have a right to be Purohits in every 

sacred shrine, we wonder if any work that prescribes rigid qualification and 

knowledge and discipline as necessary for worship of various kinds will be 

widely welcomed. But the volumes before us are not meant for cheap 

reformers”.— Federated India, 

“Later sages and philosophers are wellknown to have composed works 

embodying the principles and practices of the Agamic faith, and some of 
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these works, because of the eminence of their authors and the intrinsic value 

of the works themselves, have been raised almost to the same pedestal 

as the divine Tantras ascribed to Siva himself. Sankaracharya’s Prapanchasara 

is one such authoritative work, which has already been published in the 

Tantrik Texts 5611685 : a second edition of this work is in preparation. We have 

here a work of the 8th century A. D. of the greatest authority in the Agama 

cult. ‘The present work—Sharadatilaka—is a modern Tantrik work which ranks 

in worth and estimation with the Prapanchasara of Sankaracharya and even 

with the “revealed” Tantras. Raghava-Bhatta, wrote a commentary on it 

which is also published in the present edition. Raghava-Bhatta was one of 

the encyclopaedic scholars of the medieval type, whose knowledge of Sanskrit 

lore was as deep as it was extensive. This type of scholarship is fast on the 

way to disparition. 

‘This will be found eminently, helpful, and has made the labours of all 

subsequent workers considerably easier. The field of ancient Indian literature 

has been enriched by this praiseworthy edition of an important Tantric text, 

and both the interested public and the Agamanusandhana Samiti can be 

congratulated for this finely got-up book......Glory of the spiritual Sadhana of 

India”.—Dr, Suniti Kumar Chaterji in Zhe Calcutta Review. 
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अथय प्रवच्यामि च मासमेदभिन्नानि यन्ताण्यपि संग्रहेण | 
रेखाक्रमदन्ति विचिववणलसन्ति faunas विधानभाञ्ि॥ १ 
येः कुयरिष्टाप्िनिविष्टचेष्टा धरग्यनन्तादिकसंन्नकानि | 
व्रतान्यभीोष्टाधद् कल्पहक्तेरनारतेनेव च ATARI: ॥ २ 
मेषादिकं यच्च चतुष्कमादी मासेषु तद्रायु्हाहतं खात् | 
सिंहादिकं yusdaag चापादिकं माथिवयुग्मवीतम् ॥ ३ 
मेषादिक्षेषु चिगुणात्मकानि चराणि भाखदृगणितात्मकानि | 
fawn षडगुणितानि तजन्ने स्तानि यन्वाणयभयात्मकानि ॥ ४ 
तानि विषडदादशकात्मकोत्ीः स्यलच्चणेरप्यभिलक्तितानि 

सखे: Ga नामप्रविभक्तरूपमेदैबं हिवेितविम्बकानि ॥ ५ 
विगुणितमपि यन्वमष्टपवादतमथ षड गुरणितं दिषडदलाख्यम् | 
श्िरगतमपि चा्टयुग्मपवं तदपि षडयुगपतवशोनितं at ॥ € 

पद्मं चरोभस्िरसंन्नकषेषु रक्तप्रपी ताच्छदलादिवणम् | 
way यन्तोदरक्तप्ततत्तन्मासाभिधामूल्येभिधात्तराव्यम् ॥ © 
कैशवमेषादौनां ये tat मूर्लिराशिवर्णानाम् | 
ते anita भवन्ति च निगदितमिति यन्क्ग्िसामान्यम् ॥ ८ 

श्रथाष्टात्तरस्येव vader विघानमेदं वक्लुमारभते-अ्रथ प्रवच्छा 
मोति। यन्त्ादिकधनप्रयोजनमाह- वैः इयंरिति ॥ १।२॥ 
AMAT सामान्यलक्षणं विभागश आह-भेषादिकमिति॥ २॥8॥ 

@: aa नामेति । खेः खे रप मषहषभादिलत्तणः। कथंभूतः । नामभिः 

मेषहषभेत्यादिभिः ललारलिखितेः सदह प्रविभक्तं रूपं येषां ते तथोक्ताः । 

बिम्ब शब्देन यन््रवाद्ये लिखितानि वाण्वादिमर्डलान्युच्यन्ते ॥ ५॥ i 
यन््रोदरक्तमेति। मध्यवोजस्य यानि वेष्टनान्यक्तानि चिगुणितादिषु 

तदुबाद्चे wt भेषाधिपतये केशवाय नमः इत्यादिमन्तेवेष्टितानोत्यधं; ॥ ७ ॥ 

हत्तानि भवन्तोति। उक्वैष्टनबाद्ये भेषाद्याकारबाद्य इति केचित् ॥ ८ ॥ 



२४२ खो प्रपञ्चसारतन्तम् 

सुवणंगोक्तौ रजवाशिलालपीतेन्द्रनोलासुणकेरवाभाः | 
काश्मी रमेघाञ्चनरोचिषञ्च RAT TUT कैशवायाः ॥ € 

दूतीरिताश्वामि किरीटहारकयरपोताम्बरकादितुल्याः 
PANG सगदाम्नजाश्च संपूजनोयासपनेः करमेण ॥ १० 
धावयममिताख्यावरुणांशुभगा विवखदिन्द्रयुताः 
पूषाद्वयपर्जन्यौ त्वष्टा विष्णुश्च भानवः प्रोक्ताः ॥ ११ 
प्रथम केशवधाटठकमितरन्रारायणायमाख्यञ्च | 
अन्यन्माघवमेव परमपि गोविन्दवारुणं प्रोक्तम् ॥ १२ 
पञ्चममपि विष्णवं मधुसूदनभगच्च षषटमपि | 
तिविक्रमविवखदाष्यं सप्रममन्यच्च वामनेन्द्रमपि ॥ १३ 
शरी धरपीष्णं नवमं दशमच्च हषौक्षेशपाजंन्यम् | 
अम्बुजनाभं AE दामोदरवेष्णवं विधानमिति ॥ १४ 

शिला मनःशिला । आलं हरितालम् । सचक्रशङ् इति । 

पद्यारिगदया ण्डपद्यशङ्गदारिभिः। 

गदारिशङ्कपदयेश्च कैश्वादययास्योऽङ्किताः ॥ 

गदाचक्रालश्ङ् गदा णडारिपङ्गजैः | 

शङ्गचक्रालगदया गोविन्दाटय अ्रद्धिताः ॥ 

गदाल्चक्रशङ् चक्रणङ्ग दाब | 
चक्रास्बुजग दाशः तिविक्रमपुरःसराः ॥ 
चक्रशेला गङ्ख पड्मेलारिशद्क; । 
शङ्न्वक्रगदापञ्च: हृषोकेशादयः क्रमात् ॥ 
उन्तराघरमेदटेन दक्तवामक्रमात्तथा | 

इत्युक्लक्रमेित्यथंः ॥ ९ ॥ १०॥ ११ ॥ , 
प्ूजामन्तान् कथयति- प्रथमं केशवेति । चों अरं केशवाय wa नमः। 

नं at नारायणाय अयमि aa) इति हादशत्तरहादशखरमूर्त्यादिवय- 
नमस्व रयुता मन्ता इत्यथः । wt च पुष्पाज्लिन्यासादिमन्ताः) qa- 
मन्तास्बेते। ओं at नमो भगवतेऽन्ते केशवाय a Wat नम इति 
कैशवमन्तः। चों St नमो भगवतेऽन्ते नारायणाय षी श्रो aq 
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Tet विधानेषु समेतमूर्तीः शक्तीश्चतखोऽभियजेदृयथावत् | 
राशिष्वथो भानुयुताञ्च मूर्तः प्ररच्यमाणच्च निरुप्य मन्त ॥ १५ 
हषहरिहश्चिककलशात्मक्षष्वथो शेतुके शवादेश्च | 
मत्स्यादिकशेषाद्यैः समभियजेदन्तरा समावरणम् ॥ १६ 

ओं wal (Sea) नमो भगवते माधवाय ओं eal (a) Tam) at 
ai (qf) नमो भगवतेऽन्ते गोविन्दाय aide) ओं नमः। ai 
सुकतिष्टखोकराय खाहान्ते विष्णवे नमः। ओं म्यं मधुसूदनाय चों स्मौ चों 

नमः। oat st तिविव्रसाय ओं sf atam1 at प्रौं वटुवामनाय 
च्रंप्रौजंनमः। atat at al नमः stacey at al a al St aa: 
Ti Ut at हषोकेणाय विष्णवे ai tg ai at aw TE aT 
नमः Ua a हंचोंनमः। ओंद्रं AT aa दामोदराय ai Ss A 
नम इत्यवशिष्टा मन्वा; | एतेः सहितेनाऽष्टाक्तरेण gat: AAT । 

at केशवाय विद्महे जलधराय धोमहि तन्नो सुवः प्रचोदयात् 1 नारायणाय 

विद्महे भवोद्वाय धौोमदहि तन्नो विशः प्रचोदयात् खों माधवाय fag? 
aaa sats तन्नो विश्वः प्रचोदयात्। ओोगोविन्दाय faa? विश्वेश्वराय 

gate तत्रो fava: प्रचोदयात् । विष्णवोश्वराय faa? tats date तन्नो 
व्यापी प्रचोदयात्। wats fare लोकपालाय धोमहि तन्नो घोरः 
प्रचोदयात्। वामनेशाय faa? मायारूपाय धोमहि aafed प्रचोदयात् । 
Raina faqs लच््ोघराय gate तन्रो जातः प्रचोदयात् | विविक्रमाय 

विद्महे महाग्बजाय धोमहि तन्नो sta: प्रचोदयात्। हषोकेशाय विद्महे 
महारेवाय wafe तन्नः साध्यः प्रचोदयात्। पद्मनाभाय faa? 
आकर्षन्नानाय Hats तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात् । दामोदराय विद्महे स्तवप्रियाय 
Gate त्रो दिव्यः प्रचोदयात् इति गायतोभिर्वीपचारान् प्रयच्छेत् ॥ १२ ॥ 
१२॥ १४ ॥ 

श्रावरशेष्वपि सामान्यावरणान्याह-अआदाविति। यथावदिति ART 
नन्तर्थम् | वासुदेवादोनां वासुदेवादिमन्त्पूवंकलं चाह-मन््ोति । या सूतिः 
मध्ये पूज्या तस्याः स्थाने वासुदेवमन्त्ेण पूजोक्ता। सा तु केतुकेणवादयैरिति । 

aad: पूरैः मद्खाष्या]द्यावरणं केश्वादेः पूव शेषाद्यावरणमिल्य्ं; । अतः 
सर्वपूजासु केत्वायावरणासितल्लमपि सिदिम् ॥ १५॥ १६॥ 
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प्रानुप्रोयत्खराष्टदितयद्रतमहाबोजकं शक्तिलच््ौ- 
कामैरात्ताग्निकोणं बहिरपि हतसिंहानवितक्रोडमन्वम् | 
बिन्द्नामन्तरालष्वपि च विलिखितेः कादिवगेशच युक्तं 
षडमिर्वायव्यगेहाहतमभिमतकामप्रदं मेषयन्वम् ॥ १७ 
Tet taal वसुधा तुिपुष्टिचमासरखलत्यः | 
मूर्लीञ्च मध्यमाहतिराशेशात् प्राग्ध्वजादिभिरपि कथिता ॥ शद 
हथगजरयग्डल्या टौनरिपरिभवशौर्यादिसिदिच्च । 
तेजो यशश्च विपुलं पुजयितुविं तनुते विधानमिदम् ॥ १९ 
वर्थैरादयेरमन्तेः समभिद्तमहाबौजमञ्मध्यराजत्- 
पान्तत्तायक्लराव्यं गुहनयनहताशखिराजन्मथाणम् | 
अखेगंण्डदयो दात्य चलिपिपरिवी तद्ध नादयेश्च कान्तैः 
कादा नान्तेश्च ad बहुविधफलदं पूजितं खादुषोल्यम् ॥ २ ° 

निल्यानन्दा[ नता व्यापिनो व्योमरूपा 
शान्तिविदययार्पिसौ च प्रतिष्ठा | 
कल्पामोघा चण्डिका दौ घंजिह्व - 
aa प्रोक्ता द्याहतिः खात्ततोया ॥ २१ 

प्रानुप्रोयदिति। ऋऋकारादिखराष्टकं प्रतिलोभेन काराद्यषटकमनुलोभेन 

इत्यथे; । ऋ' र" ऋं ' ऊं ए' wad क्रमेण पूवंखिितवेटनवाद्चे वेष्टयेदिव्यर्ः | 
बहिरपोति। शक्तिवटनाद् बदहिरपोत्यथंः। छसिंहानुष्टुब्वराहमन्त्राभ्यां 
हन्तदयं कायम् । बिन्दूनामन्तराकेष्िति। वायुमण्डलस्य विन्दूनामन्तराले- 
व्विल्यथ;। अभिमतकामप्रदमिति। ad कामगोजस्य लेखनं सूचितम् । 
यन्वसामान्यमन््ासू्बत्रापि समानाः ॥ १७॥ 

मूर्येगरिति। वासुदेवादिकेशवाद्योरित्यथेः। aE वासुदेव गौरो केणव- 
ध्वजेन्द्रवज्रादयः सप्तावरणा मेषयन्वपूजेत्यथं; ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

अज्मध्यराजदिति। महाबोजवेष्टनाचां मध्ये राजद्धिः पान्तक्षायक्तः.- 
राव्यमितल्यथेः। अन्त्रं लंड हं इत्यादि क्रमेण वेष्टयेनमध्यवोजमित्यथः। 
ara: कान्तरिति। शक्तिषैष्टनाद् ar न॑ कंध खं दं गमित्यादिक्रमेण 

वेष्टनमवगन्तव्यम् | अङ्ग वासुदेव निल्यानन्दा केशव मतस्य शेष wire 
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सुरभिहयमदहिषटासोटासाभरणंशुकादिसिडिकरम् | 
aya विधानमेतदेहान्ते fafgad परस्य सतः ॥ २२ 
प्रागच्छन्मावभिख्यालिपिभिरभिदतं तत् खरायुक्तादत्त 

शादय; ज्षान्तस्तदादयरपि परिदतगण्डन्तदखत्तजंसम् | 
कादार्भान्ते; प्रवौतं मवरलवहदुग् बिन्दुकं बायुगेहा- 
ald वाञ्छाप्रदानप्रसवगुणयुतं युग्मजं यन्तमेतत् ॥ २२ 

TRIM RAAT ब्रह्मजाया 
ATTA SUMat चाथ Aes: | 
चासुण्डा ASAT स्यात्ततीया 
Tal प्रन्ना Tins स्यादिघानम् ॥ २४ 

पाशादयष्टा्राणंप्रतिपुटितमहाष्टचरार्णाहतान्त- 
बोजं शाखान्तरूटेगगनन्डहरिमोजात्तकोणं बहिश्च | 
कामिन्यष्टाचरायन्तगडहरिहर बोजाहतं प्रलयन्दय- 
दर्णाब्य' alan? सखितमिति गदितं ककटोव्यञ्च यन्तम् ॥ 

वच्रादिभिः नवावरणा हषयन्पूजा ॥ २०॥ AVN २२॥ 

प्रागच्छदिति । प्रातिलोम्येनागच्छद्धिः ्रह्माख्यादिमावृणामभिख्यालिपिभिः 

नामाच्तरेरभिहतमध्यवबोजमित्यथेः। यदेवंभूतं यन्त॑ तदुुग्मजमिव्युत्तरत 
यच्छन्दस्यान्यः | माटकात्तराठतिं विश्निष्टि-खरायुकह्रत्तमिति। अः ज्रं 

महालच््ो चौं ai चण्डिके T ए इन्द्राणो इत्यादिक्रमेण बेष्टनमवगन्तव्यम् | 

णादेः क्ान्तरिति। षड्गुणितस्य awerent भवति । तेषु शादिक्ताम्तः 
atfend च लिखेदित्यथंः। तव दक्िणभागगण्डेषु afer way 
शादिकमिल्यवगन्तव्यम्। तदखात्तेति। षरखसखेषु जं स इति लिखेदित्यधेः | 
कादयभान्तेरिति। शक्तिषेष्टनाद् बहिः add वं गं फमित्यादि aaa 

च सेखनोयम्। मयरलवहयुगविन्दुकमिति। वाथुमर्डलबिन्दुष्वेतानि 

लिखेदिल्यथः। अङ्ग वासुदेबेन्द्राणौ केशव के विन्द्र व्रादिभिः सप्तावरका 
मियुनयन्वपूजा ॥ २३ ॥ २४॥ 

पाणाद्यष्टारेति। महाष्टाक्तरं away, weed गगनेति । 
शाखान्तं प्रणवः तस्मिन् eg & memes गगनं हकारः aeft चौ 



२४६ AMAIA aay 

रक्ता रमा करालौ कमला चण्डन्दिरा ABBA | 
श्रीरिति मूर्तियुगलयो मध्यगता चाहतिरियञ्चापि ॥ २६ 
भूतिरविभूतिशुत्रतिनति्धंतिरतिसंयतिष्य् तयः | 
आहतिरेषा प्रोक्ता श्रौबश्यकरं विधानमिति गदितम् ॥ २७ 
उष्रार्णाष्टा्षरावैषितहदयमथो दाद शार्णात्तकोणं 
AMAA: क्रमगतविगतेसल्लसत्तत्वगण्डम् | 
सिंहानुष्टुबदयार्णान्तरितहतकलालङ्गतं चाथ ats- 
प्राणे शानक्षपाटाखिगकचटलतपत्वक् शलं सिंहयन्तम् ॥ २८ 
प॒ष्टिसतुष्िध॑तिरपि क्तिः णन्तिकान्तौ प्रमोदा 
मेधा इर्षा afacfaaat चन्तिका स्यात्ततोया | 
क्ष्णः सत्यो ृहरिवरदौ विश्वमूर्तिंवरेण्यः 
शौरिः शरो नरमुरजितो विष्णुजिष्ण चतुर्थी ॥ ze 

विपक्षनिग्रहं तेजो यशश्च धनसङ्मम् | 
करोलयचयितु गाञ्च विधानमिति सिंदजम् ॥ ३० 

एतेरात्तकोणमित्यर्थः । afeafa त्रिकोणत् बद्िरिव्य्थः। का हरिमि ड 
रनि eft इव्यादिक्रमेण वैष्टनम्। प्रत्यनूद्यदणाव्यमिति। afters | 
We वासुदेव wal भूति केशव कैविन्द्र वज्रादिभिः अष्टावरण्ण ककंटकपूजा 

॥ २५।२६॥२७ ॥ 

चंरंसंयंषंणांशंयं इति वेष्टनप्रकारः। eet प्रसिदम्। सान्तस्छेति। 
क्रमगताताष्टाच्रवणंदयान्तरं क्रमगतान्तखवर्णानामेकंकं लिखित्वा विगता- 

ताष्टाक्तरव णंदन्दान्तरं विगतान्तख्यवर्णणनाभेवौकं लिखित्वा विगतामाष्टा- 
चरवणंदन्दान्तरं विगतान्तसखवर्णणनाभेककं चतुर्विं श्तिगरण्डेषु लिखेदिल्यरथः। 
सिहनुष्टुबिति । ufaaeare वहिः SG = at i at इत्यादिप्रकारेण 
वेष्टनम् । afsmtfa: एथिवोमण्डलस्य अग्निवाय्वोशाननिक्छैतिकोशेषु 
कचटतवगोन् पयशलवर्गा्च लिखिदित्यथः। ल्रकशब्देन यवग var 
अङ्ग वामुदेव पुटि कछष्णानन्त केशव मत्स्य Safa वज्रादिभिदंशावरणण सिंहः 
पूजा ॥ २८ ॥ २९ ॥ २० ॥ 
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सर्गायान्तायमन्तेरभिवतद्दयं दरिडिभिश्चाय हाहै- 
इचेीहोभिरात्तासिकमथ तु शिखादोतिवर्गान्ल्वर्थम् । 
qu: प्रलयन्वितेः प्राहतमवनिपुरासोल्लसत्कामवीजं 
क्रिननेखाहाणेयुततं महिततरफलं कन्यकोलञ्च यन्तम् ॥ ३१ 
Wasa मधुसुदनसत्वथ हषोक्षेशादयो मोहिनी 
वेकुर्ो विरजा हरिः सरसिजा शाङ्गी तमोहारिणौ | 
AW: कमलावती च समुकुन्दाख्यो रमेति क्रमा- 
ACU च सुताप्वगोमदहिषसीभाग्यप्रदं पावनम् ॥ ३२ 

आद्यं राबोतबोजं ग्रहवलययुतं EAST युक्तकोणं 
बाह्ये पाशालकशार्णाहतमय युगषयमूतिनामाणंमणः | 
प्रयन्वेष्यद्धिरुयद्रियुतदहरवगख्च std धराया 
कोगेषदयननुसिंहात्चरमिति कथितं स्याततुलायन्चमेतत् ॥ ३३ 

प्राक्प्रोकैशचक्राय GAA समाहतिस्तृतीया स्थात् ! 
पोतोपलस्विमेतत्करोति बाणिज्यलाभञ्च ॥ २४ 

सर्गाद्यान्तायमन्तेरिति। विसर्गाद्याकारन्तैरकाराद्यमन्तैख aviq) श्रः 

at ate = at ई इत्यादिप्रकारेण श्रात्ताखिकमित्यखिशब्देन षट॒कोणकोण- 
न्युयन्ते। शिखाशब्देन षटकोणाग्राणि। वर्गन््यः wat वर्णैः 
प्रत्यन्वितेरिति। शक्तिषेशटनवाद्ये भ्रवनिपुरकोशेषु एव alfaaarerat: | 

AE वासुदेव हषो केश ae केशव केखिन्द्र वच्वादिभिर्टावरण्ण कन्यका पूजा। 

॥ २१॥ aI 

आदरावोतमिति। ग्रहवलययुतं थथा भवति ama: आवोतमध्यवोज- 

मिल्यथः। सूयं भ्रं आं सोम इ' ‡' अङ्गारक उ" जं शुक्र ऋं ऋ' बुधः लूं wT 

aaa ए' ?' शनैश्वरं ओं राहो अं केतो अः इति Fea प्रकारः। = 

फड़ायुक्तकोणमिति। इं फडयुक्घविकोण्कोणमित्यथं; । वाच्च इति । 

शक्तिषैष्टनाद् बाह्य इत्यथैः । युगषणसूतंयः केशवाद्याः तेषां नामार्णेरेकाहतिः 

तददिः प्रतयन्वेषयद्धिः aaa: आ्ह्ठविदयं तद्वहिः हरिहरव्णः । शअ्गवासु- 

देवचक्रकषेण वकेविन्द्रवज्वादिभिः सप्ावरणा तुलापूजा ॥ २२ ॥ २४ ॥ 



yc खो प्रपञ्चसारतन््म् 

श्क्गोबदादशाज दा दशलिपिष्ठतद्टल्ञेखमसिदिषटक- 
प्रोह्ञाखष्टाक्लरोष्राणंकमपि लिपिभिः कादिभिश्चाऽमिवबोतम् | 
तद्दाद्ये चन्द्रविम्बप्रपुटितवसुधामण्डलासिप्रराजत्- 

alata व्रश्चिकोल्य' प्रबरतरफलप्रािदं यन्तमेतत् ॥ ३५ 
चिद्रूपा चिन्मया चिन्तामणिः st: त्षोरिसंन्नका । 
रतिश्च पावनौ धारा घरण तारणो तथा ॥ ३६ 
द्राविणौ मोडिनौ चेति ठतोयेयं समाहतिः | 
अन्वयापिं धर्मरतिं प्राप्रयादस्य चाऽच॑नात् ॥ ३७ 
घटकोणाबडइबाणसनविवरलसन्रारसिंह तदन्तः 

शतोर्बाद्धं परानुप्ररचितलघुसब्यणयुक्पञ्चकाब्यम् | 
अखिष्वाबदशिषटखरसुपरिलसच्छलकं प्राप्तवग 

भूमेरष्टखिकोय यदुजइलवकं चापयन्वं तदेतत् ॥ ३८ 
इर्ष्ाह्ना FASTEN सगगना घोरा रमा द्राविणी 
att वोरिणि हारिणौ सहरिणो मन्दारिका दादश | 
प्रोत्तेयञ्च समातिः पुनरिदं संपूजयन् प्राप्रया- 
लच्छोसन्ततिवुद्धिवश्यमटुतां कान्तिञ्च भक्तिं शुभाम् ॥ ३९ 

श्रक्तोबोति। दादश्लिपिर्दादशत्तरम्। भं tM at as a 

दत्यादिप्रकारेण वेष्टनमवगन्तव्यम् । असिदिषरकेति। अष्टात्तरात्तरदन्हं 

कोणदये लिखिता ऊभरार्णनाभेककं टतोयकोणे विलिख्याऽव शिष्ट कोणशेष्वप्येवं 

mau लिखेदित्यथं; । लिपिभिः कादिभिरिति। शक्तिषेटनवाद्ये। चन्द्रविम्ब- 

प्रुटितकेति। चन्द्रमर्डलं लिखित्वा तन्मध्ये भूमण्डलं विरच्य तत्कोशेषु 

नपुंसकाच्तराणि लिखेदिलयथ;। अङ्ग वासुदेव चिद्रूपानन्त केशव मद्य afar 
वचादिभिनवावरणा ठिकपूजा ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ २७ ॥ 

बाणासनेति । वाणसनशब्देन धनुराकारं षट्कोणान्तरालमुखते | 

तदन्तरिति षट्कोणमध्य इत्ययं; । युक्पञ्चकाच्यं पञ्चकदयाव्य' किं ततृपद्चक 

इयमिति तदाह-लघुसन््यण्ति। अ इ उ ऋ ल्ट इत्येतल्लघुपञ्चकम्। 

CIMT भ्रं इत्येतत् सन्धिपञ्चकम्। वबेषटनक्रममादह--परानुप्ररचितेति | 

UUCTHUS Tistadt इति maa बष्टयेदित्यथेः। अक्जिष्विति। 



एकविंशः पटलः | -२४९ 

TAMU: wat बिलसदनुपरात्तख्वरप्राक्पराधे 
सिंहार्णन्ताखिगण्डस्प रितदरिह णं गरहार्णाहतच्च | 
तद्ाद्ये षोडशार्णाच्चरहतसुभकुदयोतितं कोणराजत् 
सोऽहं इंसाच्तराव्य' मकरभवमिदं यन्तमिष्टाथेदायि ॥ vo 

मेधा हर्षा शर्वा wat रतिर्वाक् सरखती प्रोतिः | 
वाणो चेति ठतोयाद्रतिरुक्ता मकरजे विधानेऽस्मिन् ॥ ४१ 
खच्चेववतिनः Bas क्रमात् केशवादिभिः सहिताः 
अचयितणामेतदनघान्यसखडिदं विधानं सात् ॥ 8२ 

शतशो कामबोजेः पुटितदरिहरब्रह्मभिश्वाहतान्त- 
बोजं कोशदिषट्कस्फुरितनहरिमोजप्रतियोतितच्च | 
Weary वव तमवबनिग्हदन्द्रको णान्तकाम- 
श्रोशक्तिच्छ्ाण चिन्तामणिमतु तदिदं खोकर करुम्भयन्तम् ॥ ४३ 
अव्यतकामिनिभादुमनोद्ा विश्वतनु3्मिला ete | 
सृच्मसरखतिनन्द्नपसख्या स्यादिति मध्यगता इतरेषा ॥ 88 

षट् कोशेष्वित्यथ॑; । आं ई ऊं ऋं ल् अः इत्येते शिष्टाः ami उपरि 
लखच्छुल प्राप्त वगमिति। षट् कोणाग्रात्रिग॑च्छतसु शूलेषु प्रषकचटरटतप्य 

वगंमिल्यधंः | यदुजहलवक कामबोजडइमित्यथः | AE वासुदेव wa 
केशव केखिन्द्र व्रादिभिः सप्तावरणा चापपूजा ॥ ३८ ॥ २९ ॥ 

श्रतुपरात्तखरप्राकपराघमिति। ta atts ओौमिल्यादिक्रमेशित्यथंः | 
सिंहार्णान्ताखरोति चरौकारविरिष्टकोणचयमित्य्ं; । ग्रहाणौतिः दरिहरबा्य | 
षोडशार्णठतिश्च ततैव । षोडश्ाणेः सुद शने वच्यमाणो ग्राह्यः | अत्र Gena 
छषराभ्यां हतमिति। शच्तिषेष्टनात् बदहिमरटकाठतिरपि उक्ता । ataafaa 
waa ग्रहावरणं सर्वत्र समानमिति कैचित्। sani तन्न एथग्- 
TUNE | केशवाद्यावरण एवाऽन्तभूतत्वादिल्य वगन्तव्यम् । अङ्ग वासुदेव 
मेधा ana केल्विन्द्र वज्रादिभिः सप्तावरणा मकरयन्तपूजा ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२॥ 

शक्तिओ्रोति। Stef: सीं हरः al ब्रह्मेति क्रमेणाहतिः are: | 

श्रादिन्लान्तेरिति। शक्तिबाद्ये । अवनिग्डहेति । ~ दिग्गतकोशेषु कामादयो 

लेख्याः। कोणंगतकोणेषु चिन्तामणिमनुरिति विभागः । श्रङ्गवाखुदेवाच्युता- 

RR 



२५० यो प्रपञ्चसारतन्तम् 

अवनिपशुपुवसम्पदमपि पिटसौष्यञ्च इत्प्रवोधच्च t 
कुरुते विधानमेतत् waar च निवृतिं परमाम् ॥ ४५ 

व्यन्वेष्यदृघ्रखदोर्घा समभिष्टतमहाबौोजमक्षेषु षटसु 

qantas गि रिट्डि्टधरानौजकं प्रौ समेतम् ¦ 
aid ala: कषान्तेवहिरपि च कुकोणा्टकोल्लासिहंसं 

सर्वार्थान् साधक्षेभ्यो वितरति विधिवत्कल्पितं मौनयन्तम् ॥ ४६ 

हृिव्यंिस्त्॒टिरिा agie: कन्तियघा मङ्गला वामसंज्ञा | 
दुर्गा प्रन्ना भारतो मध्यसंस्था बाक्सामध्यश्रौ करं स्यादिधानम् ॥ 
एभिदिघानेघरणोव्रतादिटदोत्ञाविधौन् ये विधिना waar: । 
ते पुण्यभाजो नितरां wag सपुचरदाराः सुखिनो भवन्ति ॥ ४८ 
दोर्घायुषो सुखष्यतरेन्दिराख्च महाप्रभावास्त्वसमानवोर्याः | 
aad विगताघधयस्तं विष्णोरनन्य पद्माप्रवन्ति ॥ ve 

एभिविधेयाः HANI तत्तन्मासोक्तयन्तेषु नरेययावत् | 

निजेश्ित प्राप्य मनोरघन्ते HAT सुक्तेरनुभावकाः सखः ॥ ५० 

कर्पोन्मिते च हाटकपट यन्तं विलिख्य चतुरस | 
तद्दि वशक्कते वा कलशेषु fatafata दोचचासु ॥ ५१ 
अभिषिच्य यन्कलशं गुरवे प्रददातु संवतमतिः सुमतिः। 
दुरितापनोदविधये य्. तये यशसे faa च मतिसंयतये ॥ ५२ 

एषां यागविधोनामेकषेन तु पूजयंस्तदवसाने | 
तत्तनडूति प्रील्ये संस्तोतव्योऽनया इरि; स्तुत्या ॥ ५३ 
प्रसोद भगवन्मद्यमन्नानात्कुख्ितात्मने | 
तवाङ्घ्िपङ्गजरजोरागिणों भक्तिमुत्तमाम् ॥ ५४ 

नन्त केशव मत्छ केलिन्द्र वव्वादिभिनंवावरणा कुग्धपूजा ॥ ४२॥ ४४॥ sx A 
च्यन्वेष्यदुभ्रसखेति । TT sa Cade Res Us st ar 9: 

इति mawafa: कार्थैत्यथेः। विधिवत् afeafafa, अन्धर्रादिकं 
सूच धति । श्रङ्गवासुद्ेव हषोकेश ana केविन्द्र वजादिभिः सप्ताव॑र्णी सीँन- 
पूजा ॥ 8६ ॥ BON ४८ ॥ ४९ ॥ ५०॥ ५१॥ ५२ ॥ 
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अज vale भगवन्नमितय तिपञ्चर | 
अप्रमेय प्रसो दाऽस्पटःखडन् पुरुषोत्तम ॥ ५५ 
सखसवेयखरूपात्मत्रानन्दात्सन्ननामय | 
अचिन्यसार विश्वात्मन् प्रसोदेण निरञ्चन ॥ ५६ 
प्रसोद EF तुङ्गानां vale शिवि Was | 
प्रसोद स्पष्ट TANT गम्भीराणां मादयते ॥ ५७ 
प्रसोदाऽव्यक्त facia विस्तोर्णानामगोरणो | 
प्रसोदारद्राद्रजातोनां प्रसोराऽन्तान्तयायिनाम् ॥ ५८ 

Tita: स्वश प्रसीदाऽनन्त् न्य] देडिनाम् | 
जय माघव AAA जय शाखत WAIT ॥ ५९ 
जय सुन्दर सीौम्यात्मन् जय केशव केशिन् | 
जय शाङ्गधर MAT जय नन्दकनन्दन ॥ ६ 
जय चक्रगदापाणे TASHA जनादन | 
जय रल्लोत्कराबडइकिरोटाक्रान्तसस्तक ॥ ६१ 
जय प्लिपतिच्छायानिरुद्धाकंकराकर | 
नमस्ते नरकाराते नमस्ते AYATA ॥ ६२ 

नमस्ते नलिना पाङ नमस्ते ALATA | 
नमः पापहरेशान नमः DIMA ॥ ६२ 
नमः संहृतसर्वात्मन् नमः सम्भुतकौस्तुभ | 
नमस्ते नयनातौत नमोऽतिक्रान्तवाक्पथ ॥ eB 
नमो विभिन्नज्नेयांश नमः स्युतिपथातिग | 
नमस्विमूतिमेदेन सगस्यिल्यन्तहतवे ॥ ६५ 
विष्णवे चिद शरातिजिष्णवे परमात्मने | 

चक्रभिन्नारि चक्राय चक्रिणे चक्रबन्धवे ॥ ce 
विष्वाय विष्ववन्दयाय विष्वभूतात्मने नमः | 
नमोऽस्तु योगिध्येयाय नमोऽस्त्वध्यात्मरूपिे ॥ &७ 

सुतिमाह~-प्रसोदेत्यदि षोडशभिः ॥ ५२-&९ ॥ 
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भुक्तिप्रदाय भक्तानां नमसते सुक्तिदायिने। 
मनोवाक्षायचेष्टाः स्युरध्यानस्तुतिनमस्कियाः ॥ ec 
देवेश कर्म da मे भवैदाराधनं तव | 
विषयेष्वपि सङ्गो मे ya विष्णो तवाऽच्युत ॥ ee 

दति हवनजपार्चाभेदतो विष्णुपूजा- 
निरतद्ृदटयकर्मां यस्त॒ मन्तौ चिराय | 
स खलु सकलकामान् प्राप्य इष्टान्तरात्मा 
जननश्तिवियुक्ता सुत्तमां सुक्तिमेति ॥ & ° 

इति श्रोप्रपञ्चसारे एकविंशः पटलः | 
ag मन्तो चिरायेति। अतोक्तान् केश वादिमन्वान् सूचयति ॥ ee ॥ 

इति ओोपद्मपादाचायंक्षते प्रपञ्चसारविवरणे 

एकविंशः पटलः | 



alam: पटलः | 

अथोच्यते द्ादशवणंसंन्नो मन्वस्तु साङ्गः सजपः सहोमः। 
विधानतो यं प्रतिजप्य भक्ता मुक्तेश्च सुकेश्च पदं भवेयुः ॥ 2 
तारं weed मध्ये गवते स्युभवाणयोः | 
GANT तथा देवा मन्तोऽयं दादशक्तरः ॥ २ 
षिः प्रजापतिण्छन्दो गायतो बिष्णस्च्यते | 
दवता EAI स्ान्नमसा शिर उच्यते ॥ ३ 
चतुभिंश्च शिखा ad: पञ्चभिः कवचं भवेत् | 
प्रोक्तमस्वं समस्तेन पञ्चाङ्विधिरोदटशः ॥ ४ 

सपादजानुयुगललिङ्गनाम्यद्रेघु च | 

ृटोगलासयटद्यस्तशिखाखन्चरतो न्यसेत् ॥ ५ 
शिखाललाटनेवास्यगलदोहदयेष्वपि | 
सकुत्तिनाभिलिज्ञष्यजानुपादेश्रु विन्यसेत् ॥ € 
ृत्कुलिनाभिषु तथा गुद्यजानुपदेष्व | 
कारकरटाखट्लस्तशिखाभूधंसु बिन्यक्तेत् ॥ 9 
संहतेर्दोघसंहारः WEA शुभपुष्टयः | 
स्थितस्तु शन्तिविन्यासस्स्पात्काय॑स्विधा मतः ॥ ८ 

हरिसुज्ज्वलचक्रद रजगदाकुलदोःपरिघं सितपद्मगतम् | 
बलयाङ्गदहारकिरोटधरं नवकरुन्दरुचं प्रणमामि सदा ॥ € 
विधिवद fafeactat जपेन्मनं वणंलक्तमानमसुम् | 
Yea तिलेजं हयाट्द्ादशसादखसंप्यकं मन्त ॥ १० 
दादशमू ति विधानानन्तरं तत्समषटिवाचकस्य दादशणत्रस्य विधानं वदन् 

विनियोगमाह-्रथोचत इति । अरं बोजम् । नमः शक्तिः ॥ १।२॥ 
पञ्चाङ्विधिरोद्ण sai हादशङ्गस्यापि asta: सूचितः। तच 

Slenat: साधं पुरुष सत्याद्य॒त वासुदेवादिनारायण ब्रह्म विष्णु नरसिंह वराहा- 

वभिः षडङ्गोदरण््ठबाहरुजानुपादेषु कायम् ॥ २।४।५॥६॥७८॥९ ॥ 
दादशसादस्कं मन्तोति। विशेष होमजपेषु बोजविशेष उक्तः ॥ १० ॥ 



२५४ ओ प्रपञ्चसारतन्तम् 

we दरेरथाङ्गः सशक्तिभिमतिभिस्तदनु यजेत् | 
क्षी शवसुरनाथादयेरपि देवं भक्तिसंयुतो विदान् ॥ ११ 
समिधामयथ दुग्धहचजानां जुहयादकसदखकं सदुग्धम् | 
मनसः परिशुडधये मनखो सघछ्तेनापि पयोऽनखसा सितेन ॥ १२ 
दादशाचरजपं तु Usa यो मजैन्नियमतो दिने दिने । 
एेडिकं समुपलभ्य वाञ्छितं प्रेय याति प्दमच्चयं दरः ॥ १३ 

अथ प्रवच्यामि सुदशनसख् विधिं मनोः संग्रहतो जपादेः | 
afafga: सि्विमवापुरग्रयां सिद्धा सुनोन्द्रा अपि wa एव ॥ १४ 

अन्यतुरीयतदादिकथ्रग दहनानन्तवह्िवर्मास्ठिः | 
तारादिमनुरुक्तः स्थादभिमतसिडिदो रथाङ्गाख्यः ॥ १५ 
छषिरस्याऽच्व्र ्षन्छन्दोऽनुष्टव्देवता च विष्णुः | 
चक्रपदेराविसुधोसंञ्वालादये; शिरोऽन्वितैरङ्गम् ॥ १६ 
el समारभ्य दिशन्लधस्ताटन्तं समुक्ता क्रमशो दशानाम् | 

चक्रण वघ्रामि नमस्तयोक्ता चक्राय Weg दिशां प्रबखः॥ १७ 
वेलोक्यं ta tafa इ फ़ट् सवाडइति चोदितः 

तारादिकोऽय मनः स्थादग्निप्राकारसंज्ञकः॥ १८ 
तारन्तु aura सितास्णक्तष्णवणं 
मध्ये भरवोञ्च समथो वदने SATA | 
हृद् गद्यजानुपदसनिषु चाऽवशिष्टान् 
वर्णाद्यकेदिति मनोः[ तनौ] पुनरग्निवर्णान् ॥ १९ 

भकतिस्युतो विदहानिल्यष्टात्तरोकं सवम् । विद्ानिति। मासयन््- 

पृजादिकमतापि समानमित्युक्तम् ॥ ११॥१२।१३॥१४॥ 

प्षम्यग विन्नानविज्ञयस्य वासुदेवस्य पूजामभिधाय ananaafafaca 

तस्यैव विधानं वक्तमारभते-अरन्तेति ॥ ११ ॥ 
देवता विष्णुरिति । सुद्नविष्शुरित्यधं; । र बोजम् । दं पक्तिः ॥ १६ ॥ 
tat दिशं चक्रेण amie ana खाद्धैत्यायाः प्रयोगेषु ra 

दिग्बन्धनमन््राः। सुद शनमुद्रया सदाऽयं दिग्बन्धः का; ॥ १७ ॥ १६ ॥ 
at तु मूरति वर्न्याषः। अत्रापि समानाः सामान्यन्ासा; ॥ १९ ॥ 
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अग्यादासखारसप्रभामिरखिलाभाभिर्दिं शो भासयन् 
wala: स्फुरटट्हासविकसटदष्राग्रदोप्राननः। 
sae गदाजमुसलप्रासांश्च पाशाङ्कुशौ 
विभ्रत् पिङ्शिरोरुहोऽथ भवतश्चक्राभिघानो हरिः ॥ zo 

प्रोक्ता सुदशनायेति विद्यहऽन्ते महापदम् | 

ज्वालाय Wats प्रोक्ता तन्नश्चक्रः प्रचोदयात् ॥ २१ 
सोदशंनौयं Waal जप्तव्या जप्तमिच्छता । 
साच्रिष्यकारिणों Tet दशयेदनया Fat: ॥ २२ 
नमो भगवते प्रोक्ता महासुदशनाय च । 
महाचक्राय च तथा महाज्वालाय चेलयपि ॥ 2 
SANA AIA सव॑तो रच रच माम् । 
महाबलाय खाहेति प्रोक्तस्तारादिको मनुः | 
रचाकरः प्रसिद्धोऽयं क्रियमाणेषु कमसु ॥ २४ 

षट्कोणन्तःस्यतारं विवरलिखितमन्ताचर सन्िराजत् 
QS वाद्य कलाक्षेसरमुदरगता्ट्तरञ्चाऽ्टपतम् | 
पद्यं वर्शेविंराजत् विक्ततिदललसतघोड़शाणं विवौतं 
व्योमान्याणे' ara विरचितगुणपाशाङ कुशं चक्रयन्वम् ॥ २४ 
ध्वानमाह- अव्यादिति ॥ २० ॥ 

सुदर्भनगायतीमाद- प्रोक्ञेति। सानिष्यकारिणौी सुद्धा सुदशेनसुद्रा। 
सुधोरिति। सहस्रारस्य FEMA ध्यानसुक्तम् ॥ २९१ ॥ २२॥ 

रत्ताकरमपरं मन्तमाह-नम इति ॥ २२॥ २४॥ 

पूजादौ प्रयोक्तव्यं यन्माह-षट्कोणिति। विवर्शब्देन कोणषट्क- 

सुक्तम्। बाह्य इति । swag इत्यथ; । कलाः खराः । उदरं दलमध्यम् । 
वर्णैः विराजदु विक्षतिदललसतषोडशणंभिति । ad: कादिसान्तेः दिशः 

केषरस्थानलिखितेः विराजदुविक्लतिसंख्यादलयुक्तपद्यदलखयषोडशा्मित्यथः | 
तद्ाह्यखदत्ततरयेवि। faatd Sarat व्योमा हकारः sear 
त्कारः | ARTS Bata सह विरचितगुणपाशणाङ्कुएम् | गुणः प्रणवः | प्रथमं 

प्रणव; ततो नाः प्रथममत्तरम् | ततः पाशः ततो नामदहितोयाद्स्म् | 



Rye AAPA TAAA 

प्रणवहदगवट्युतङ AsifeawiyFaqal FAUT: । 
fanfeafeafa Trewatal मनुवरो सुनिभिविहिताद्रः ॥ re 

क्राथेः पयोभूरुहचमसिडद् ग्धेन गव्यरपि प्रञ्चभिर्वां । 
ada: पशोर्वा प्रतिपूयं कुम्भं समचयेचक्रहरि क्रमेण ॥ २७ 
ae: प्रथमाहतिरपि च पूज्या चक्रादिभिदिंतौया = | 
लच्छयाादिभिस्ततीया क्रमात्तथेन्द्रादिभिश्चतु्थो खात् ॥ र 

चक्रशङ्गदापद्यसुसला घनुरेव च | 
पाशाङ्कुश पौतरक्तसितश्यामत्विषस्तिमाः ॥ re. 
aa: सरखतो चाथ रतिः प्रोद्याह्यया ततः | 
atta: कान्तिसतुष्टिपुष्टौ MATa तु शक्तयः ॥ २० 

संपूज्य चेवं विधिना इरिन्तु शिष्यं गुरुः प्रोततमोऽभिषिच्चेत् | 
भक्तया खशक्या विभवैहिजातीन् waar भूयो गुरुणाऽनुशिष्टः ॥ se 
एकाग्रचित्तो रविलक्तसंष्यं जपेन्मनं निलयक्षताभिपृजः | 
तावत् सहं तिलसषेपाजविल्वाज्यदौग्धानि जुहोतु सम्यक् ॥ ३२ 
ससुद्रतौरेऽप्यथवाऽद्विश्ङ्ञे समुद्रगानां सरिताच्च तोरे | 
जपेदिविक्ते निज एव गेहे विष्णोगंडे वा पुरुषो मनसी ॥ २३ 
यथोक्तसंख्यं विधिवत् wad मन्वे यथोक्त्च इते इताओे | 
SAW खाथपराथदहेतोः कुर्यात् प्रयोगान् विधिना यथावत् ॥ ३४ 
Tat कणिका सखखादरुणतरमरं श्यामलच्चाऽन्तरालं 
नेमिः saat च ate विरचितशिखरखाकरलं पायिवान्तम् | 
चक्रदन्ट' लिखित्वा विशदमतिरथो सौम्ययाम्यञ्च मन्त 
कुम्भं aya सोम्ये प्ररचयतु तथा ead होमकरम ॥ ३५ 

ततोऽङ्ङ्कशमिति विरच नाप्रकारः ॥ २५ ॥ २६॥ 
पोर्षरक्तादिवण्णं AAU ज्ञातव्याः २७॥२८॥ २९८ ॥ ३० ॥ 

सम्यगिति । द्रव्याणां समविभागं सूचयति ॥ २१ ॥ २२॥ 

मनस्रोति। ब्रह्मचर्यीदिनियमवानिल्य्थ; ॥ ३३ ॥ 

विधिना यथावदिति) विधिनेत्यग्निजिननादिकसुक्तम्। यथावदिति। 

कायगनुगुणबोजविशेषथो गः सूचितः ॥ ३४ ॥ 
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षडविंशच्छतसम्मितेरथ घ्रतापामागक्ेष्माच्चतेः 
सद्राजोतिलपायसेश्च CHAN AG ATA: क्रमात् | 
इत्वा agafyead विधिवत् fayeat प्रतिद्रव्यकं 
प्रखार्घान्नक्लतच्च पिण्डममलं कुम्भो दक्षे म त्तवित् ॥ २६ 
संस्थाप्य दचिशस्यां साध्यं कुम्भेन तेन नोराज्य | 
तमथ घटं सद्रव्यं बहिरारादष्टमे faterit ॥ ३७ 
अग्यादिकमपि aq fates ace दक्षिणे भागे । 
इतशेषात्नेन च बलिं मन्तेणाऽनेन मन्चवित् कुर्यात् ॥ ३८ 
Seared विष्णुपदं Maia गोभ्य उच्चरेत् पूवम् । 
प्रान्त करेभ्यश्च बलिं ण्लन्तिति शान्तयै नमोऽन्तः स्यात् ॥ ३€ 
जचरादिकां रोगपरम्यरां वा विस्यमलयपस्म्ारभवां सुज वा ¦ 
रक्चःपिशाचग्रहवेक्ततं वा विधिस्त्वयं asa दरेदिकारम् ॥ 8० 
पालाशेर्वां सनजदमजेर्वा पञ्जरे क्षते फलकैः 
संपूर्य पञ्चगग्येतव g संस्याप्य शुद्धमपि गदिनम् ॥ ४१ 
पू्वोदिशेदिच yaad जुहयुः पथगदिजा वशिनः 
द्रव्य सदक्तिणं तानभ्यच्य च मुच्यते सजो जन्तुः ॥ ४२ 

विशदमतिरथो इति। चक्रयाधान्नत्वसुक्तम्। मन्तोति। चक्रस्य 
म्रूलमन््रव्छवित्। कुम्भं संपू्ेति। शषोदकेन संपूये तत्र देवमावाद्याऽभि- 
पृश्येत्यथं; ॥ २५॥ 

विधिवत् facafa | दशंशं कलभ farses: | कुर (दक इति । कुग्धसुख 
waa: मन्तविदिति। वषडन्तमूलान्वित सुदर्थनगायत्रया क्तिपेदित्यधंः। 
wafafeataa दक्तिणभागस्थस्य साध्यस्य सकलोकर णं रचतोघ्रमन्तेण नो राजनं 

चक्रम् | 

at wit श्रषोकेश तव wales सह नमो जगत् प्रद्रष्यत्यतुरज्धते 
चाऽन्ते खार नारा रक्षांसि भोतानि दिशो द्रवन्ति हुं Gg यणा सवे नमस्यन्ति च 
सिद्ठसंघाः योमिति रक्तोघ्रमन्त्ः ॥ ३६ ॥ २७ ॥ 

मन्वित् कुर्यादिति । प्रणवशक्यादिलं ware सूचितम् ॥ २८।२९॥४० ॥ 

शुहमेपो त्यधिना सकलो करणमुक्लम् ॥ ४१॥ ४२ ॥ 

RQ 
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विप्रचीरदरमल्वद्धलयजपुरकाश्मौर कुष्टवियामा- 
विल्वापामागंराजीतिलत॒लसिवुगक्रान्तिदूर्बाजवाकीः 

लच्छ्मीदेवीकु शागोमयकमलवचारोचनापरञ्चगव्येः 
सिेऽग्नौ qafag मनुजपसदितं wa सर्वाधंदायि ॥ ४३ 

लच्छ्ायुष्करमतुलं परिशाचभूता- 
परस्मारादिकमचिरेण नाशये | 
तत द्रादौनपि विविधांस्तयोपसर्गा- 
नेतस्प्रात्न परतरा समासि TAT ॥ ४४ 

जुह्यात् ग॒गगलुगशलिकासदहखकं wen च मन्तितमः। 
चिदिनं चतुदिनं बा सर्वपद्रवनिवारणं भवति ॥ ४५ 
खरमञ्चर्याः समिधामघुतं वा मन्चवित्तमो जुदयात् | 
ज्वरभूतामयविक्घःलयपस्मतोः शमयितं नियतचित्तः ॥ ४६ 
आज्याक्तंजहयाच्छ्िये सरसिजेदूर्बाभिरप्यायुष 

Hale दिजभूरुदेश्च कुमुदे; श्वेतेस्तथा वाससे | 
YRS पशवैऽप्य द॒स्बरभवेः gar चाऽप्वत्यजे 
tare विधिवत् सहसखसमितेरष्टोत्तरं सुक्तये ॥ ४७ 

WAU MHA स्मुत्वाऽऽत्यानं जपेन्यनं मन्तो | 
खयमेकोऽपि न qe मलयबंहमिः पराजितो भवति ॥ ८ 
मन्तो सुनियतचित्तश्क्रस्थं भाव भ्राम यिडया ग्रस्तम् । 
आविश्य सकलं सुक्ता qafa दग्घोऽग्निनाऽऽशु नाभिभुवा ॥ ve 
fats कुग््सिद्मिति। पूर्वक्रविधानेनाऽगनिं daa Galante 

कुम्भे पञ्चगव्यं संयोज्य तस्मिन् प्रोक्तमोषधजातं fafaa मूलमन्त्रं जपन् 
भजंयेत्। ततः इुम्भमध्यगतीषधिष्वभिव्यहे ऽग्नौ मूलेन शत॑ ave वा इत्वा 
जपपूजादिना घटे fay भसन सकलाभ्युदयदायौत्य्थः; ॥ 8३ ॥ ७४ ॥ 

area च मन्तितम इति दृसिंहवोजयोग उक्तः ॥ ४५॥ 
मन्तवित्तमो जुहयादित्यपि तथा वषट् कारयोगच ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
मनुं जपेन्मन््ोति। रन्नोघ्नरमन्तयुतमिल्य्थ; ॥ ४८ ॥ 
मन्त्रो सनियतचित्त इति तथा रप्तमित्यपि सदस्नारल्वालाकरा- 
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etd करालदहनप्रतिमञ्च aa 
यख atiwea aufaehag | 
सप्ताहतोऽस्य दहनप्रतिमो ज्वरः खा- 

faufeda स परेतपुरं प्रयाति ॥ ५० 
कलात्रतं याहिपदाभिवैश्टितं 

समच्चरं यच्छिरसि स्परत् सदा, 
दशाहतोऽसी प्रति चाव्यते रिपु- 
मतिं तथा मण्डलतः प्रयाति ॥ ५१ 

04 [ 4 % 

साग[ न्तं | वायसवण yal: शिरसि स्मरेच Fares । 
उच्चाटयति fad मारयति ar धियोऽख नेशिवयात् ॥ ५२ 

खवत्सुधावभिणमिन्दुसप्रभं 
समक्तर यच्छिरसि प्रचिन्तयेत् | 

चणात् समाप्यायितसवेबिग्रहो 
भवेत् स म्यः सुचिरञ्च जौवति ॥ ५३ 

मध्ये तारं तदनु च मनं वंशः कोगषट्कष 
Ta चाङ्गं लिखतु कनके TAH चाऽथ तामे | 
पाषाणे वा बिधिवदभिजप्याऽथ संस्थापितं त- 
चक्रं चोर ग्रहरिपुभयध्वंसि रक्षाकरं ॥ ५४ 

स्थाने दषोक्षेशविदभिंतं च साष्टा्तरच्चाप्यभिजप्तमेतत् | 
Tat Tete: सततं विधत्ते यन्तं सुक्र पञ्च मनुवयेण ॥ ५५ 

ललध्यानसुक्तम् ॥ 8९ ॥ Yo ॥ 
कलाढतमिति । यं याभिल्यादिभिरहतसमित्यथेः । शिरसि खितं समन्तं 

वायसाकारं gerd जोवं ग्रषति Vali याति। धोनेशित्यमप्येतदेव ॥ ५१ ॥ 
॥ ५२ ॥ 

सखरवत्सुधावषिंणमिति प्रयोगोऽखतमण्डकलते व॑ वामित्यादियुक्तश्च काथः ॥५३॥ 

विधिवदभिजयप्येति। होमादिपूवंकमिल्ययथेः ॥ ५४ ॥ 

रस्ोप्रमन्तरसुदरति-सानेति ॥ ५५ ॥ 



Reo ATTA TAH 

अष्टात्तरान्तरितपादचतुष्ककोष्टं 
कोषटचयोल्िखितसाध्यसुदशनच्च | 
रेखाभिरप्यभयतः श्रुतिशः प्रबद्ध 
तव्छप्रकोषठमिति यन्तमिदं प्रशस्तम् ॥ ५६ 

Ys वा MAIS तनुमखणतरे AIS वाऽस्य यन्तं 
मन्तो सम्यगलिखितवा पुनरपि गुलिकौक्तय लाच्ताभिवोतम् | 
क्रत्वा भस्प्रादिहोमप्रविहितघ्रतसम्पातप्रातात्त शति 
wd सम्यग्िदध्यात् प्रतिशमसुपयान्लयेव aa विकाराः ॥ ५७ 

इति जप्हताचंनाभिये न्तविरशेषेश्च साघु मन्मिमम् | 
भजते योऽसी मन्ती लभते मुक्तिं सुखेन सुक्तिञ्च ॥ ५८ 

दति श्रौप्रपच्चसारे दाविंशः पटलः | 
यन्तरचनाप्रकारमाह-- अष्टात्तरेति | रेखाषट कं लिखित्वा एकान्तरितसुभयतो 

बद्ध्वा अष्टात्तरा्तरदयान्तरि तगोताव्रिषटुपपाद चतुष्कयुत कोच तुष्वं कुर्यात् 

प्रथमं पाटदयमूध्वेभागस्यकोष्टदये अपरदयमघोभागस्यकोष्ठदये मध्यकोष्टोभय- 

भागस्थकोष्ठदययोः Youd मध्यकोगप्र णवे साध्यादिकं लिखेदिति यन्बरचना- 
प्रकारः। सुतिशः प्रवदमिति। टठतोयलतोवरेखादिभिः बदमित्यघंः ॥ ५६ ॥ 

मन््ोति। यन्वहृदयादि कसुक्तम् । भस्मादिना होमप्रविहितद्ठतसम्मात- 
पातेन चात्तशक्तोत्यथंः ॥ ५७॥ ५८ ॥ 

इति खोपद्मपादाचायंक्षते प्रपञ्चसारविवरणे 

हाविंशः पटलः | 



अयोविंशः पटलः | 

धमवित्तसुखमोकच्षफलाप्ो योषितामपि aut प्रवरं यन् | 
मन्वरलमतिगुद्यमिदानों वच्छते मतिमतामपि रम्यम् ॥ १ 
दौर्भाग्यव्याधिदरिद्रमाजराशोकभयातुराः ¦ 
भन्तराजाभिभूताञ्च स्रोषिघ्रार्तास्तदोष्वः ॥ र 
पुवभ्ल्यायिनो युद्जयकामान्यवञ्चिताः | 
भूतार्थाक्षिष्टसंसारवश्यसंवननाथिनः ॥ ३ 

बलिसिद्ायिनश्चैव अन्तर्धानाभिकाङ्किणः | 
शव॒भिः परिभूताश्च सववि्रेरपदरुताः ॥ 8 
ARMA SAS AAA AURIS | 
भजेयुः सवथेवेनं मन्तं वेलोक्यमोहनम् ॥ ५ 
हदयपुरुषोत्तमान्ते aufaatfa arity संभाष्य | 
MAMTA जगदादी सकल FASTA ॥ ६ 
aaa सवपदान्ते स्तौ दयविदारण विभुवनेति | 
समनोन्मादकरति च सुरासुरान्ते वदेन्मनुजपदम् ॥ > 

भूयश्च सुन्दरोजनमनां सख्यो तापरयादिकान् ara । 
तापय दौपय शोषय मारय श्गुकामिकालवान्ते तु ॥ ८ 

दक्ताप्रधानसुदगंनमभिधाय रक्तस्य शोघ्रं विभूतिसिद्धधे भओरोपुरुषोत्तम- 
विधिमाह--घर्मंति। अथवा चक्राधिरूटस्य भगवतो विधिप्तभिधाय गरुडाभि 
eeu भगवतो विधिरभिधोयत इति सम्बन्धो वायः। धमत्यादिना 
विनियोग oom) योषितामपोति। स्रोणामप्यताऽपिकार उक्तः। 
मतिमतामिति। तत्ततपुरुषाथं विनियोगे बोजविशेषन्नानामित्यथंः ॥ १ ॥ 

भरूता्थाक्िष्टसंसारेति। प्रभूतानां प्राणिनां प्रयोजनायाक्िष्ट संसारनिर्वाह्म- 
दिकमर्थयन्तोति तघोक्ताः ॥२॥२॥४॥ 

मारणोच्ाटनेत्यादिना खाधंप्रयोगकाज्तिणमप्यधिकार उक्तः ॥ ५॥ 
मन्छसुदरति- हृदयेति । तन्द्रो Taw सखवणं कमिति अमुकमिति। 



२६२ योप्रपञ्चसारतन्म् 

निद्रां बालिनमाभाष्य ब्रूयादमि ततः परम् | 
मोहय द्रावयेति च भूयञ्चाकषयेलयदोर्यान्ः ॥ € 
समस्तपरससुभगं सवप्रदयोस्तु मध्यतः प्रवदेत् | 

सौभाग्यरुष्टिव्नोन् ससर्वादिकं WATS ॥ १० 
तन्द्री ओ्रोकण्डादयं स्रवणं कं हनदयञ्च वदेत् | 
FAW वाऽथ गदया BSA च सवेवारश्च ॥ ११ 
भिन्ददयच्च पाशेनाऽन्ते घटयदयं समाभाष्य | 
भूयोऽङकुशेन ताडय तु[ कु |सयुग्मकञ्च किञ्च प्रवदेत् ॥ १२ 
तिष्ठसि तावद्यावत् समौहितं मे समाभाष्य | 
fag भवतु च eae नमोऽन्तिकं मन्तसुदरेन्मन्ती | 
मन्सथनोजोपेतं aa सवंसिदहधिदं भवति ॥ १३ 
मन्वपदानि दादश विदयादान्नापरदानि तावन्ति | 
VACUA हफटपदान्िताश्चेमे मनाः सखः 1 
मध्यनरान्ते च परे गदिता सुनिभिमनोरसुष्य पुनः ॥ १४ 

Tanned परित्यज्य तत्स्थाने साध्यनामयोग उकः | मन्वसुदरेन्मन्तोति । शक्ति- 
खोबोजयोग उक्तः ॥ ६ ॥७॥८॥८॥ LON ११॥१२॥ LAN 

मन््पदानोति। waa सम्बुद्न्तपदानोत्यथेः । तानि दादश 
faq: दादशाङ्गन्यासपूजादिसाधनलेन जानोधादिव्यथंः। आन्नापदानि 
प्राथंनपदानोति भावः। तान्यपि तापयादौनि तावन्ति दादशसंख्यातानि 
विद्यात्। वश्याकषणक्ररकर्मादिषु पुष्याञ्जल्यधं जानोयादिव्यथंः | 

qa दाद शाद्गादिमन्वाणां दादशमरुतिसंयोगमह-सम्बदयन्ताः पुरुषादयन्ता 

दरति सम्बुद्यन्ता मन्तांणः पुरुषायन्ताः | सम्बद्यन्तानां पदानासुपरि पुरुषादय 
प्रयोक्तव्या इत्यधेः । पुरुष सत्याच्युत वासुदेव संकषण प्रदुन्नरानिर्ड नारायण- 
ब्रह्म विश्णु नरसिंह वराहाः पुरुषादयः | 

आन्नापदान् fafaafe—e फटपदान्विता इति! चआन्नापदानासुपरि 
हुंफडिति प्रयोकतव्यमित्यथे; । 

एनरपि मन्बण्पदानां विशेषं दयन् बोजप्रयोगक्रमं मन्तणपदानां दादश- 
संख्यानाच्च पूरयति-मध्येति। मध्यनरान्ते परे सति सुनिभिः दादशंमन्ा 

गदिताः स्युरित्यन्वयः । बोजवितयै मध्यो नरः पुरुषः पुरुषोत्तमः 



safe, पटलः २६२ 

कामबोजरूपो ATA: तस्याऽन्ते wa सति पाश्वंदयगतशक्तिखोवोजदये 
WAG: | अनेन वोजानां प्रयोगक्रम va! Alaura बोजत्रथेस 
साधं दादशसंख्या च पूरिता । 

अवशिष्टं मन्तरांगमाह - परे सतोति | सम्बृदयन्तपदानासुपरि चतुष्य॑न्ते परपदे 
SANT | चशब्देन मन्त्राणामादिभूत प्रणवोपरि मन्तमध्यगतनमःपदयोगः 
सूचितः। आन्नापदेष्वपि बोजव्रययोगं वदन् वतेषामादौ पुरुषोत्तमपदसंयोग- 

माह - मध्यनरान्ते च पर इति। AMAT मध्वमपुरुषस्याऽन्ते उत्तमपुरुष 

प॒रुषोत्तमे सतति परे अन्ये आज्नामन्ाः faa: | 
Wald दादशङ्गमन्तप्रयोगक्रमः। रों नमो Sl पराय पुरुषात्मने हृदयाय 

नमः। ओं नमः al पराय सत्यात्मने शिरसे खहा ओंनमः af 

पराय ayaa fags वषट् at नमः पुरुषो त्तमपराय वासुदेवात्मने 
कवचाय इम्। Bt नमः अरप्रतिरूपपराय संकषंणाव्मने नेत्राभ्यां वौषट् । 
ओं नमो लच््मोनिवासपराय प्रदु्नाव्ने अस्त्राय फट् । चों नमः सकलजगत् 
्तोभणपराय अनिरुदात्मने उदराय नमः | Al नमः घवस्त्रोहदयविदारणपराय 
नारायणव्मने ण्रष्ठायनमः। al नमः तिभ्ुवनमनोन्मादकरपराय ब्रह्मणि बाड्ुभ्यां 

नमः । St नमः समस्तपरमसुभगपराय विष्ात्मने ऊरुभ्यां नमः! ओं नमः 

सर्वसौभाग्यकर पराय सिंहामने जानुभ्यां नमः। च्रं नमः सवेकामप्रदपराय 
वराहात्मने पादाभ्यां नमः । इति दादशाङ्गन्यासादिमन्ताः। 

दादशङ्गन्यासानन्तरं WATT: सुदशेनोक्ताः शक्तयो मूर्ध खद्रद्गद्य- 
away at a खं खं खं at खीं खं बोजयुता 

न्यस्तव्याः Boa वश्यादिक्रियासु पष्पाज्ञव्यर्थां उच्यन्ते at st 

ल्ली सीं नमः पुरुषोत्तम श्रसुष्य सुरासुरमनुजसुन्द्योजनमनांसि तापय तापय 

हुं फट् तुर तुर् विं fasta तावत् यावत् समोहितं मे सिचं भवति दं waa: 
इति तापनमन्तः। एवभेव दौपन शोषण मारण स्तम्भन द्रावणाकपषंण मन्तेषु 
प्रणवादिनोजचतुषटयस्य नमसः पुरुषोत्तमपरस्य अमुष्य सुरासुरमनुजसुन्दरोजन- 

मनांसोत्यस्य दौपयेत्यादिवोष्ायां eared: तुरु तुर् इत्यादेश्च प्रयोगो 

दर्व्यः। एते च मन्ता वश्याकषंणेषु प्राधान्येन प्रयोक्तव्या; । मारणमन्त- 

व्यतिरिक्ताः षण्मन्ा एव वश्यादौ प्रयोक्तव्या इत्यन्ये । 

HAT AU प्रयोक्तव्या BEA ताडन भेदन हनन मारण मन्ता उच्यन्ते | 

at छं क्ती सो नमः पुरुषोत्तम aga पाशेन घटय हिः दं फट् तुरुतुरु fa 
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ऋषिस्तु जैमिनिः प्रोक्लम्कन्दञ्च जगतोष्यते | 
स्वं लोकशरण्योऽसौ SAAT पुरुषोत्तमः ॥ १५ 
पुरुषोत्तम विभुवनमनोन्मादकरेति च । 

हदयं सकलान्तं च ANAM इत्यपि ॥ १६ 
सलच्छो दयितेव fala उदाहतः | 
मन्सथोत्तमशब्दान्ते APS कामदोपिनि ॥ १७ 
शिखा सुभगश्ब्दन्तु परमद्यन्तदट्न्ततः | 

सवसौभाग्य इत्यन्ते करमप्रतिरूपकम् ॥ १८ 
कैशवस्प्ररवर्णान्ते जातिच्च कवचं विदुः । 
सुरासुरदययोमध्ये मनुजसुन्दरौ ॥ re 
विदारणपदं तसात् सवप्रहर्शेति च | 
धरसव॑पटान्ते तु कामिकं खनयुग्मकम् ॥ २० 
हृदयान्ते बन्नानोल्यथाऽऽकभ॑यं वी येत् । 
ततो महाबल्ेदे तदस्वमन्तसुदौरितम् ॥ २१ 
विभुवनेप्वरसर्वान्ते जने्यक्ता मनांसि च। 
हनदारययोय म्म YISA वशमानय ॥ VR 
नेवं तारादिकाः सवं हफडन्ता नमोऽन्तिकाः 

वेलोक्यमोहनान्ते तु इषोक्षेशाऽप्रतोति च ॥ २३ 
रूपमन्मथ सवस्त्रौह दयाकषणेति च | 
अआगच्छाऽऽगच्छ च नमो मन्तः ख्ादृन्यापकाह्नयः ॥ २४ 
आवाहादिविसर्गान्तेषक्तोऽयं चापि सूरिभिः ॥ २५ 

तिष्ठसोत्यादिषहनमन्तः | अथाऽसूकुथेन ताडय ताडधेत्यादिस्ताडनमन्तः i 
ओं st क्ती aY नमः पुरुषोत्तम waa चत्रेण गद्या खद्ेन सर्ववासी, 
भिन्द भिन्द दं फट् तुरु तुर् किं तिष्टसोत्यादिभेंदनमन्ः। तथा दमहनेत्यादि 
इननसन््तः | तथा मारय मारथपेत्यादिर्मा रणमन्तः दति ॥ १४॥ 

कऋष्यादिकमाद- ऋषिरिति ॥ १५--२६ ॥ 
sated चापोति । पूर्वक्तावादनादिमन्त्रससुचयार्थोऽपिशब्दः ॥ २५॥ 



चयो विंशः पटलः | २६५ 

सुदशन महाचक्रराजेयक्ता धमदयम् | 

सवदुष्टभयान्ते तु कुरुच्छन्दयुगन्ततः ॥ २६ 
विदारयद्यान्ते तु परमन्तान् ग्रस ग्रस) 
भचयदयभूतानि वासयद्यवम फट् ॥ VO 
चक्राय नम इयेष चक्रमन्त: प्रकोतितः। 
Waa जलचराय area पररिकोतितः ॥ रट 
कौमोदकि महान्ते तु बले सर्वासुरान्तकि | 
प्रसोद् हंफट Alea गदामन्त उदाहृतः ॥ re 
संवत्त कान्ते मुसल पोयघदितयं aa: | 
हफट AIS MAAR: LISA सशराय च ॥ so 
शाङ्गस्य खड्तोतच्षणान्ते छिन्दयुक् खड्धमन्वकः 
FERMI घट्रयुगं चाऽङकुशस्य समो रितः ॥ ३१ 
सानन्तलोहितवकौ बन्धाकषववौष्कौ | 
वह्किजाया च aT खमुद्राभिन्यसेदिमान् ॥ इर 

खाहान्तः पर्चिराजाय तस्य मन्व: प्रकौत्तिंतः | 
वेलोक्यमोहनायान्ते विद्य तु समुच्चरन् ॥ ३३ 
स्मराय धौमहोलयक्ता तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् | 
MAAN तयाऽर्चासु स्थानद्रव्याणि शोधयेत् ॥ ३४ 
व्यस्तेरदाटशभिमन्तेनमोऽन्तेञ्ाऽच्यते हरिः | 
wy: सविन्दुः GRIM देव्या मन्त उदाहृतः ॥ ३५ 
सुच्छामरमहासेनक्गीबहोनेः WTA | 
MATA शक्तीनां Wat: पूजाविधी स्मृताः ॥ ३६ 

चक्रायायुधाष्टकमन्तानुदरति- सुट शेनेति। शडगदिमन्तेष्वपि महाशब्दः | 
पाञ्चजन्याय नमः। कौमोदक्ये नमः! इत्यादि कमन्ते प्रयोक्तव्यम् ॥ २६।२७ ॥ 

॥ २८॥२९८॥२०।९३१।२२ ॥ 

गरुडमन्वमादह-खाहेति ॥ २२।२४ ॥ 

व्यस्तेदादशभिरिति। निव्यपूजासु aaa: दादशभिरितर्राऽऽज्नामन्त- 
येथायोगमित्यथं; । योमन्तमाह- रुरिति ॥ २५।२६ ॥ 

२४ 



२६६ खो प्रपञ्चसारतन्म् 

उददिनेन्दुपयोदथरमरपिकारावकुसुमसीरभ्ये | 
सुमनोहरे च HUAI ast रमाप्रति ध्यायेत् ॥ ३७ 

असुणारविन्दकणिकामध्यगगरुडोपररि fad देवम् | 
उदाटिनकरकोटिप्रतिमं सिन्दरनवजवाकान्तिम् ॥ ३८ 

द्रचापमुसलपाशान् चक्रासिगदाङ्कुशान् मुजंदेघानम् | 
अतिदययीवनोन्मखसीन्दयातिशयसास्यनिसंक्तम् ॥ ३६ 
अतिविद्ठलं स्मरस्य शररतिरुचिरया + ¬+ । 

+ + -1- + ॥ Bo 

स दायंकान्तिसौरभलावग्यसुधारसेजं गत् सकलम् | 
सिञ्चन्तेमिव समस्तानुग्रहिणं श्रो सुखाजसक्तसुदशम् ॥ ४१ 
वामोरुजङ्खगतयाऽऽलिङ्धितदेहं frat मदोत्कटा | 
तदक्ताम्बरुहासवपिपासितथान्तनेवषटपदया ॥ ४२ 
रोमाञ्चहष्निगतजलसुक्तालङ्कताङ््या सततम् | 

वामकरष्याम्बजया प्रतप्तकनकाभयाऽतिसुन्द्यां ॥ ४३ 
अनुपमसीन्दथैण च सर्वाभररैरपेतयाऽतिसुदा | 
विष्वगबद्धप्रकारानेकेः सपरिच्छदैख देवगणः ॥ ४४ 

गन्धवेदैल्यरक्लोयक्तपन्नगेमनोन्द्रेख | 
संसैवितं पुर्ोदन्देश्चाऽनङ्वाणसन्तपतेः ॥ ४५ 
भावहावमधुरस्ितवक्वप्रं्णस्वलितभाषण्जातः। 
स्प्टक्जघनस्नभारेः खस्तवस्चिकुरेमदलोलेः ॥ ४६ 

चरितमदनवारिखेदकयै विवस्वै- 
मंदनविगतलक्नैः स्पन्दमानाधरीहः | 
BEATA AAA DART: 
शिरसि सुषितेर्चैः कम्थितागेषगावेः ॥ go 

[ ध्य्रानमाह-उद्यदिति साधस्वयोद शभिः! मदनलुलितघणितं ad च 

aad यस्य तम् अनेकः Wau टिव्याभ्यामम्बराभ्यां गन्धपुष्पाभ्यां च 

समुजज्वलम् । इति सम्बन्धदोपिकाकारः ॥ २७--५० ॥ 
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ज्वरार्तेः वसदि: Wats: शरीरैः 
शरैर्दारितैमन्मथसखाऽतिघोरः | 
समाप्यायितेसस् लावणयदष्या 
समुत्थाय विष्शोस्तमेवा$भियातेः ॥ ४८ 

करतलकल्पितकोकनदैस्तत्पदयुगलं च पुनः परिपृज्य । 
नयनजले; सगद्रदवाक्येभव परमेष्वर प्रतिः शरणं नः ॥ ve 
इत्थं संप्राथितं तं सकलसुरवरस्वौसहसखेरजखं 
दिव्यर्भोगाथिभिश्वाऽप्यखिलमुनिवरेभंक्तितो सुक्तिकामैः | 
ध्यात्वा Marea जपतु मनुमिमं प्राप्तमन्वा दौचोऽ]भिषिक्तो 
द्रव्येरेतेश्च qua भवति मनुवरस्याऽधिकारो क्रियासु ॥ ५ 

Wd दधि ad पयः पयगथाऽयुतं साज्यहदिषा 
Jaa परयसा इनेद्रविभितं तथा aaafaa: | 
तथा टृशदशो[ TA lead विमधुभिवेरे्ात्तवफलेः 
परलाशसमिधां शतं समभितोषयेत् खं गुरुम् ॥ ५१ 
ततो लच्वयं जपत्वा कुण्डे चाऽधन्दुस्रिमे | 
इनेदम्भोरुडेर्जा तिङसुमैश्च यतेरपि | 
Suit Awe वङ्की ब्राह्मणश्चैव तोषयेत् ॥ ५२ 
अग्मोधाराः सदा भिन्ने सेतौ संसिडयोऽखिलाः | 
यथाऽम्भोनिधिमाथान्ति तथा यान्ति निरन्तरम् ॥ ५३ 
Aad: RAMA काङ्माणाः पुनः पुनः । 
qs तु sud faa पूजयेत् पुरुषोत्तमम् ॥ ५४ 
अङ्गानि कणिंकायामन्नयादिदलेषु ASS AAI: | 
ताश्च स्य॒लंसरप्रोकीकातुप्वायाः सुदशने ज्ञेयाः ॥ ५५ 

कियतसंख्यो होमस्तदाह--शतमिति ॥ ५४९१।५२।५२ ॥ 

प्रथमावरणं प्रागादिदलेषु लच्छयाद्या वरणं पूजयेत् । ताश्च लखरप्रोको- 
कातुप्बायाः Bi लादिः ल्लः । सादिः सरखतो । wet रतिः । प्रादिः 
aifa कादि; af: कादिः कान्तिः। व्वादिसतुष्टिः। प्वादिः gfe 
॥ ५४ ॥ ५१५ ॥ ५६ ॥ YOUTH ५९ ॥ 



Res ओओ प्रपञ्चसारतन्वम् 

द्रचक्रगदासुसलाः पुर्वायाशसु चाऽथ कोणेषु | 
वङ्यादिषु शाङ्गखङ्गाङ्कुशपाशा दिशाधिपाः yea: ॥ ५६ 
asifa देववर्णानि मदविवशः शक्तयोऽषट BAIA: | 
चामरदस्ताः सर्वाः खलङ्कताश्चाऽथ Fea: ॥ yo 
योऽचैयेत् सक्दप्येवं पुरुषः पुरुषोत्तमम् | 
प्राप्य राज्येश्छितां wal प्राप्रोव्यमरबन्दिताम् ॥ ५८ 
SUM बसुसदसखइतेन स्यादतौव सुभगश्च AAs: | 
दौिमत्प्रभवतेलवरेण व्याधिमोल्षणपरस्तु तथेव ॥ ५६ 
श्रोफलैः प्रजुहयात्कमलैर्वाऽकिञ्चनोऽमि रविसदखमतोऽसो | 
स्याद्नाधिपसमोऽयुतसंष्यं जप्ुराधिरूपयाति विनाशम् ॥ ६ ° 
ai प्रमदामभिकाङ्ति तस्या नामयुतं प्रजपेन्मनुमेतम् | 
परत्तमडवे दनैऽ्टसदखं सा वशमेति न तव विचारः ॥ ६ १ 

हयारिकुसुमैहरि समभिपूज्य चाऽषटोत्तरं 
सदखमपि qua: शशिभवप्रसुनेः qa: | 
भवन्यवशगा पाखिदशभिदिनेः fae: 
परेहतघनस्तथा कटमवेन AAT AT ॥ ६२ 
समिद्धिरथ बोधिजंद शशतं तथाऽष्टोत्तर 
विमासमथवा जपेद् शशतं तथा fram: 
स एव पुनरेत्य agg समाहतं afaa 

प्रणम्य पुनरपेयेव्यमभितोष्य Basa: ॥ ६३ 
राजोश्वाऽष्टोत्तरशतं जप्ता शवग्डे खनेत् | 
हयारिकुमुमं वापि पत्ते शुक्रोऽसिते क्रमात् ॥ ६४ 

Ya ta dfeayq क्षेशेश्चाऽटनक्लद्िपोः | 
faa नेचससिदिस्तु चाऽषटोत्तरसहखकम् ॥ ६५ 
षरमासन्तु ततस्तेजोवत्या सेलं सखकम् | 
Taal भियते Waser मासचतुष्टयात् ॥ ce 

होमादोनां फलभेदानाचष्टे- योफलैरिति ॥ ६०- ७२ ॥ 
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अनेन विधिना वाऽथ स्तम्भनं स्यात्तयेव च | 
तथेवाज्याक्तटूर्वाणां होमतो मुच्यते भयात् ॥ eo 

पयोव्रतोऽ्चाजपतत्परश्च विमासमङ्लेलघ्रतं सखम् | 
निलयं इनेद्धेव ततस्िमास ga इताशेऽपि च इथमाने ॥ ec 
प्राप्रे च मध्ये दिवसस्य as: ua शशाङ्प्रतिमा सुटोप्ता t 
संदृश्यते वे गुलिका सभानुः सहखमष्टोत्तरमेव मन्तम् ॥ ce 

प्रतिमन्वा च तां वहतो गुलिकाममरेरमि दशंनमस्य भवत् | 
दह सिड्रथाऽख्य भवत्यखिला वड़वासुखपुष्करयानमुखा ॥ ७° 

दति सिदमुनौन्द्रयत्तविदयाधरगन्धवंसमहाप्रोरगादीः | 
प्रतिसैवितसुत्तमं विधानं गदितं तत् पुरुषोत्तमस्य विष्णोः ॥ 92 

इति जप्रहतपुजाध्यानकैः थौधरं यो 
भजति स तु समग्रां सम्पदैश्वयंलच्छमम् | 
अधरक्ततविपक्लां प्राप्य लोकेकवन्दो 
व्रजति परदमनन्तं लोकबन्यद्य विष्णोः ॥ ७२ 

दूति श्रो प्रपञ्चसारे वयोविंशः पटलः | 
दति सखौपद्यपादाचाय॑क्ते प्रपश्चसारविवरणि 

तयोविंशः पटलः | 



चतुवि'शः प्रटलः | 
अथोच्यते श्रोकरनामधेयमष्टाचरं लोकहिताय तावत् | 
येन प्रजप्तेन समचिंतेन हतेन fafe सुपेति मन्ती ॥ १ 
सर्गादकः ad विंशतियुगमियुतं शान्तगं चन्द्रविस्बं 
MATS: शुक्रमेदोहरिशयनहकारा मनुः MATA: 
BAA वामप्रङक्ती हरिरपि पुनरङ्गानि यान्तेहमन्ते- 
भीषवासप्रमदप्रसहितगदि तध्व सर्ति सुतैः ॥ २ 

मूधाचिकर्डद दयोदरसोरुजानु 
पाददयेषु लिपिशो न्यसतु ae? | 
विप्रादिकान्मखकरोरुपदेषु वर्णा - 
श्चक्रादिकानपि करेषु ततस्तदस्वान् ॥ ३ 

द्ग्धास्धिददौ पवयप्रविलसितसुरोदययानकल्यद्ुमाघो- 
भद्राश्थोजन्मपोटोपरिगतविनतानन्दनस्कम्संस्ः | 
टोर्भिविभरद्रधाङ्ग सदरमथ गदापङ्जे खणैवर्णी 
भाखन्सौलिविं चिचाभरणपरिगतः aires बो मुकुन्दः ॥ ४ 

दिक्पवेषु श्ौरतिघ्ठतिकान्तौः कोणगेषु gals | 
इष्टाऽभितो निधौभी विष्वक्षैनच्च दिक्पतीन् प्रयजेत् ॥ ५ 

आराध्य चेवं विधिनाऽथ विष्णं मन्तो पुनरहो मविधिं करोतु | 
श्रीहक्चदग्धोत्यसमिद्वरजेः साज्येन दोग्धेन च सपिंषा च ॥ ६ 
विभरूतिप्रदथोपुरुषोत्तमानन्तरं तथाविधमेव सौकरं सविनियोगमादह- 

अथोच्त इति । मन्त्ोति। तत्तस्िषुमवितबोजयोग उक्तः ॥ १ ॥ 
Stare: ओकरः। ओरौ बोजम्। सखाषहा शक्तिः हरिरपोति। 

खओकरविष्णुरित्यथेः। यान्ते मन्तैरिति। क्रभेणोभयान्तत्वं॑भोषादोनाम् 
विप्रादिन्यासोऽप्यत्तरेः साधभेव कायं: ॥ २॥२॥ 

faa वो सुन्द इत्यमेनेव Meant सह ष्यानमित्यवगन्तव्यम् ॥ ४ ॥ ५॥ 
मन्तो yattafafafafa: जप पूजा होमादिषु प्रणवस्रोबोजयोग 



a, 

चतुविशः पटलः २७१ 

पथगष्टशतं क्रमेण इत्वा कनकादौरपि तपिंते गुरो च | 
अभिषिच्य तथाऽभिपृज्य विप्रान्मनुमेनं प्रजपेदयाऽषटलचम् ॥ 9 

eae: प्रतिलुद्धयाद शां शमाने- 
wala पुनरपि पूजयेच्नपान्ते । 
स प्राप्रोव्यपरिमितां fag atfa 
कान्तिञ्चाऽचिरमनुरज्यते च लोकैः ॥ ८ 

eat घ्रतप्रसिक्तां जुद्धयादयुतं नरस्तु इतशिष्टेः | 
आज्येश्चरमुपयुञ्जाइवयाद् UCT च दक्चिणां शक्तया ॥ € 
परिभोजयेच्च विप्रां सेषु दिनेषु खशक्तितो azar । 
अपडलयरोगपापान् विजि स तु दोघमायुराप्रोति ॥ १० 
अनुद्नमादिल्याभिसुखः प्रजपेटूरष्वोक्ततखवाडइयुगः | 
ag देऽ न्नसस्टड्िशिराय संजायते FATT ॥ ११ 
एवं प्रोक्तैः प्रतिजपडतार्चादिभि्न्दमेनं 
भक्तया यो वा भजति मनुजो नित्यश्च; सोऽचिरेण | 
इष्टः पुवेधनधरणिधान्यादिमिदष्टवेताः 
स्यादप्यन्ते परमपरिशुहं परं धाम विष्णोः ॥ १२ 
अथ कथयामि विधान महावाराहाभिधानमन्वस्य | 
साङ्ग सजपं सहताराधनमपि मन्विणामभीष्टापता ॥ १३ 
वाक्च प्रोक्ता Sele तदनु भगवते युवराहं च ङूपा- 
येल्यक्ता व्यादतोनासुपरि च पतये waaay मेऽन्त | 
देहोव्याभष्य दान्तं सुमतिरथ पुनर्दापयसखेति हन्तं 
प्रोक्ता तारादिकं प्रोद्गरतु मनुवरं त वयस्विशदणम् ॥ १४ 

उतीः ॥ & ॥ ७ ॥ 

द्रवयसतैरिति। यदुग्धसमिदादिभिः दौन्नाहोमाय कथितैरितयट; ॥ ८ ॥ 
VEN १०॥ ११॥१२॥ 

विभूत्यतिश्याथे वरादमन्वमाह- श्रथति) मन्विणामभो्टाेय इति। 
अभो्टविश्चषषु बोजविशेषयोगाथंः ॥ १३ ॥ 

सुमतिरिति। भूपतित्रमित्यत साध्यनामग्रहणमुक्तम्। दं बोजम् । 



२७२ खोप्रपञ्चसारतन्तम् 

टधिस्तु ama: प्रोक्तोऽनुष्टप् छन्द उदौरितम् | 
वराहो दैवता चाऽस कथ्यन्तेऽङ्गान्यतःपरम् ॥ १५ 

saa हदयं शिरोऽपि व्योमोल्कतेजोऽधिप्रतो शिखा च | 
स्ादिष्वदूपः RIT महादिदंषटरोऽस्वसुक्तं खयमेव ASFA ॥ १६ 

ससप्तभिः पुनः षड्भिः सप्तभिश्चाऽथ पञ्चभिः 
अष्टभिमूलमन्वायं वि द्ध्यादङ्गकल्पनाम् ॥ १५ 

जान्वोरापादमुयत्कनकमिव हिमप्रव्यमाजानु नाभः 

करठादानाभि वह्किप्रभमथ शिरसश्चागलं नौलबणंम् | 
Maa करलसदरिशङ्कासिखटं गदाश- 
त्याष्येष्टाभो तिहस्त' प्रणमत वसुघोल्ासिदषटः वराहम् ॥ १८ 
सजलाम्बवाहनिभसुद्यतदोःपरिषं धराधरसमानतनुम् | 
सितदंष्टिकाघ्तभुवं तथव प्रविचिन्तयेत् सपदि कोलमसुम् ॥ १६ 
इमप्रष्य' पार्थिवे मण्डले वा नीहारं नीरजनेऽगेस्तदाभम् | 
वायोः क्ष्ण दाप्रभं वा fefas क्रोडं व्याघ्रं Wade यजेदा ॥ २० 
अष्टपचमय पद्ममुक्लसत्कणिंकं विधिवदारचय्य च | 

मण्डलं रविसहसखसनत्रिभं Wat यजतु तत सिद्धये ॥ २१ 
unefaunagqefemy चत्वारि चाऽङ्ानि यजेत् क्रमेण | 
अस्रं विदिक्तध्वमघञ्च चक्रायस्राणि पुज्यानि वराहमृत्तः ॥ २२ 
अरि शङ्कपाण्खेटकसंन्नान् सगदाशक्तिवराभयाह्यांख | 
अभिपूज्य दिशाधिपान् यथावद्रगन्धाच्चतपुष्पधूपदोपेः ॥ २३ 
खाहा शक्तिः ॥ १४ ॥ १५॥ १६॥ १७ ॥ १८ ॥ 

सजलाम्बुवाडेति । दिभुजस्य ध्यानमुक्तम् ॥ १८ ॥ 

स्त्मननशान्तिकवश्याद्यु चाटनशून्यताकरणादिषु एयिव्यादिवोजयुक्तस्य ध्यान- 
विशेषानाह--हेमप्रख्यमिति। एते च ध्यानविशेषाः waaay समानाः | 
सत्यसंखमिति | सुसुकतोरध्यानसुक्तम् । स्वस्वमहिमस्थभित्यथंः। प्राणसं समिति 
चाधः ॥२०॥ 

उल्लसत्कणिकमिति। वरादबोजविथिष्टकणिकमित्यधः। विधिवदार- 
चय्येति | aaa चतुश्तुवेणलखद्दलाटकं वदिर्व्यच्ञनावै्ितं 



चतुविंश पटलः ROR 

दंषट्मायां वसुधा सशेलनगरारण्याप्गा Saat 
वागौशौ प्वसितेऽनिली रविविघ बाद्नोश्च दचान्ययोः | 
कुत्तो wana दिशः खुतिपधे cal हभोः पादयो 
पद्मोव्यो हदये हरिः परथगमीो पूज्या सुखे शङ्करः ॥ २४ 
एवं काले कोलमभ्य्चयित्वा जप्यो Aisa पुनलंच् संख्यम् | 
होमं Hal तदशाशेख पद्मस्विखादकतीः wagagaatsa ॥ २५ 
ध्यानाद्पि धनसििमन्तजपाच्चाऽधरो भवेत् सधरः | 

जपरपूजाहइतविधिभिमंडच् नरो धनधरेन्दिरावान् स्यात् ॥ २६ 
ध्यातः सन् YWesat भुवमतुलतरां area शान्तिमुचै- 
रागये TMA कीर्त्या |दिकमनिलपुरस्योऽयसुचाटनादोन् | 
tal व्यो्ोऽरिभूतग्रहविषदुरितेभ्योऽनिलान्ोश्च atest 
युद्धे व्रयो जयमपि सुतरां dfawa वराहः ॥ २७ 

हरिष्येऽर्कैऽष्टम्यामथ सितरुची कोलवपुषा 
सितां गव्यैः सर्वयुतमयुतजप्तामपि शिलाम् । 
उदग्वक्तो Wal मनुजपरतः स्थापयतु ता- 
aad day इतमरिनिरोधं शमयति ॥ 2 

भीमे वारेऽथ भान्दयमनु जपवान् सन् तवा wes 
कोलात्मा बेरिशुदादपि च कुतलतस्तञ्च कलवा गुणा शम् | 
एकं जाती बिलिम्पात् पुनरपरतरं माकपावे तथाऽन्य- 
तोये तस्मिन् सद्ग्धे प्रतिपचतु हविः dena saat? ॥ २< 
आराध्य चाऽष्टोध्वेशतं प्रमाणं साज्येन मन्तो हविषाऽथ तेन | 
सप्रारवारं जुहयाटुयथावत् चेवोत्थितापत्प्रशमं प्रयाति ॥ ३० 

भरकोणखबोजमारचय्येत्यथं; ॥ २१॥२२॥ २२॥२४॥ 

एवं काले इति । प्रातरेवेत्यथः ॥ २५ ॥ 

ध्यानजपादोनां फलमेदमाचष्टे-ष्यानादपोति | अधरः धरारहितः । २६।२७॥ 
सितां गन्यैरिति। दश्पलमितां वि्लादिपाचसथामित्प्थेः। मन्तो 

मनुजपरत इति । भरूबोजसाहित्यसुक्तम् ॥ २८॥ २९ ॥ 

साच्येन मन्त्ोत्यपि तधेव ॥ २०॥ २१॥ ३२॥ 

२५ 



२७४ श्यो प्रपञ्चसारतन्तम् 

भ्रगुवारे A Fass: UIA Be हविः सुसम्पाय | 
जुदयादौ रितविधिना बलिमपि ददन्बहौ विरोधेषु ॥ ३१ 

इतक्रियेवं दिवसंश्च सप्तभिः प्रणाशयेदूमिविवादसङ्टम् | 
परेतवेतालपिश चडाकिनोसमुल्यिताञ्चाविक्षतिं विधिस्वयम् ॥ ३२ 
विलोडा तामेव Bey दुग्धे इनेटघछतेनाऽष्टयु त सहम् | 
दिमण्डलादेव महो महार्ध्या खान्मन्विणोऽस्येव तु निःसपला ॥ 22 

न्पतसरुसमिधामयुतं मन्तेणाऽनेन यो इनेन्मन्तो | 
गुहयावाऽस्य न सीदेत् चेचादिकमपि वधते करमशः ॥ २४ 
अष्टोध्वेश्रतं मन्ती दिनशो यो वा जुहोति शलौभिः। 
स तु बत्छरेण मन्तो विराजते ब्रोहिपुञ्चपुणण्हः ॥ २५ 
मन्वेणाऽनेन सपिजंइत दशशतं मण्डलात् aufafg 
खादक्तनाञ्चलिन्या अपि कुसुमसहसखेण वा बाससाञ्च | 
लाजानां कन्यकाया अपि च मधुयुजां होमतो बाञ्छितायाः 

fagt रक्तोत्पलानामपि मधुरयुजां स्यादुताच्छोः समग्रा ॥ ३६ 
दण्डार्षीशि व्योमासनस्तु वारादमुच्यते waz | 
अमुनातु साधितेन orga नराः सिद्धिमतुलतराम् ॥ ३७ 
तारेऽमुमपि लिखित्वा तद्राद्यऽनलपुरं समापुरटितम् | 
तद्वाद्यक्षे चतुदेलमजं स्यात्तददहिस्तथाऽष्टटलम् ॥ इ८ 
qa घोड़शपतं मण्डलमाखशण्डलोयमपि बाह्यम् | 
TARAS साध्यत्तेचाप्यच्चक्रमन्तमसिषु च ॥ ३९ 
रन्धष्वज्मननपि दलमूलेऽ्टाणक्षेसराणि लिखेत् | 
अष्टावष्टौ SAAT शुकरमन्व्य ASAT] क्रमशः ॥ Be 
स्यान्मन्तिण इत्यपि एवमेव । इमेन्मन्तोत्यपि। तथा शत॑ मन्नोति। 

वराहवोजयोगमाह | मन्तो विराजत इत्यस्ित्रेव प्रयोगे बोजयोम 
उक्तः ॥ २३ ॥ ३४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

अमुना तु साधितेनेति। ऋषिदेवते gata. गायतो छन्दः । Steger 
खेनेवाऽङ्गानि। जं बोजम् । इं शक्तिः । ध्यानपूजादिकं qaaq ॥ २७॥ रे८ ॥ 
HRE ॥ 8०॥ ४१॥ ४२॥ BRN 
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चतुविशः पटलः २७५ 

अन्तेऽवशिषटमक्षरमथाऽष्टप्वे quays | 
वशांश्चतुश्चतुरपि तथाऽष्टमे wy चालिखेत् va ॥ ४१ 
व्यञ्चनकिञ्चल्वोऽन्ले दी दी वयमन्लक्षे दले विलिखेत् | 
तारमहोकोलाणेः प्रषेष्टयेत् साध्यवणपरिपुटितेः ॥ ४२ 
तदाद्यं मनुवणति दभिताभिश्च साध्यपदलिपिभिः 

च्माविम्बचतुष्कोणे गभ॑गसाध्यान्रं भूबोजम् ॥ ४३ 
अष्टसु VAT तथा वाराहं वायुधेन संयुक्तम् | 
ला्चाकरक्मचन्दन लघुकपरः सरोचने विलिखेत् | 
गोशक्लदम्भोयुक्तेले खन्या Saat दिने प्रवरे ॥ ४४ 
सौव राज्यसिदधिं रजतजफलकषे ग्रमसिदधञ्च तासे 
साहसखखगं सिद्धिं भुजदललिखितं चाश संसारयाचाम् | 
aia लाभं धरायाः पिचुतरुफलक्षे काय॑सिद्िं निजां 
मन्वं सञ्चप्तमेतट् छतहतक्लतसम्पातपातं करोति ॥ ४५ 
Wal समास्थाय वराहरूपं साध्यप्रदेओे नि खनेचच यन्तम् | 
स्िराख्यराशवभिवाद्य कोलमङ्गानि fea farat यथावत् ॥ ve 
यन्मम रच्चायं रोगग्रहवेक्ततेषु जन्तनाम् | 
dasa शिरसि वध्यात् स तु नौरोगस्त्वयनल्ञतो भवति ॥ ४७ 

saa प्रणिगदितो वराहमन्तो 

यस्त्वेनं प्रभजति नित्यशो जपादेः | 
स प्राप्रो्यखिलमोसखडिमस्पिन् 
देहान्ते व्रजति इरेः परं पटं तत् ॥ ४८ 
दति श्रप्रपञ्चसारे चतुविशः पटलः ॥ 

तथा वराषहमिति। साध्यादिनामसदितमित्यथः। [ad सुजपक्तप्तमिति 
क्रचित् ] ॥ 88 ॥ sy i । 

नित्तिपतां यथावदिति । गतेषु सितपाषाणदिषु आवाह्य संपूजयेदिव्यथेः | 
॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 8८ ॥ 

इति यपद्मपादाचायक्लते प्रपञ्चसारविवरणे चतुविंश पटलः | 



पञ्चदशः पटलः | 

अथ प्रबच्यामि सिंहमन्वस्याऽनुष्टभः संग्रहतो विधानम् | 
साङ्ग VA सडइतक्रमञ्च सार्चांविधानं निजवाज्छिताप्रा ॥ 2 
उग्रं बोरयुतं महान्तिकमयो विष्णं ज्चलन्तान्वितं 
संप्रोक्ताऽथ च सवेतोसुखन्छसिंहाण स्तथा भोषणम् | 
भद्रं खत्यवुतं च खलयमपि तच्चोक्ला नमाम्या युतं 
भुयोऽहम्पदमुद्धरेत् मनुमिमं wal समस्ताथदम् ॥ २ 
ब्रह्मा प्रजापतिर्वा प्रोक्तं ङषिर्नारदश्च faate: | 
छन्दोऽनुष्टवुटाहतमय विष्णुदेवता सिंहाश्यः ॥ ३ 

वोश्चतुर्भिरुदितं हदयं शिरश्च 
तावदिर््टमिरथाऽख शख प्रदिष्टा | 
षड्भिश्च aa नयनञ्च sqft 
प्रोक्तं करमेण सनुनाऽक्षरशः TSFA ॥ ४ 

सशिरोललाटटग्य॒गसुखकरपत्सन्धिक्षेषु सागरेषु | 
उदरदग्टोगंलपष्द॑ष्वपरे ककुदि कमाद्यसेदर्णन् ॥ ५ 
प्रतिपर्तिरश्य चोक्ता प्रसन्नताक्र् रताविशेषेण | 
दिविधा प्रसन्नया सात् साधनपृजाऽन्यया प्रयोगविधिः ॥ & 
जान्वो रासक्ततोच्णसखनखरुचिलसद्ाइसंस्पक्षेश- 
क्रं USY geal दघट्नलसमज्योतिषा Gass: | 
ज्वालामालापरोतं रविशशिदहनतौच्चणं zfs 
Sali घतक्षेशं बद्नमपि बहन् पातु बो नारसिंहः ॥ 9 

वराहविधानानन्तरं सिंहविधानं वदन् विनियोगमाह - अथेति ॥ १ ॥ 

मन्तो समस्ता्थंदमिति। तत्तदथे विशेषेषु बीजविशेषयोग sa) दं 
बोजम्। दं शक्तिः ॥२॥।३२॥४॥५॥ 

प्रसन्नां प्रतिपत्तिमाद-जान्वोरिति। बाडसंस्ण्टकेश इति केश 
केशो। AAMT) BUT enon 
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उदाद्वाखत्सछहसप्रभमशनिनिभं staat विचरन्तं 
वङ्कौ नङ्ञाय विदयत्ततिविततसटाभौषणं भूषणेश्च | 
दिव्येरादौप्रदेहं निशितनखलसदाइदण्डेरनेकः 
सभ्िन्रं भिन्नदेल्ये्वरतनुमतनं नारसिंहं नमामि ॥ ट 
नरसिंहममं धियेव पुव प्रणिपाताष्यकपादसाचमायेः। 
प्रयजेत् सहगन्धपुष्पघपाद्भिरेवं प्रवरेश्च त्यगोते; ॥ € 
सुविशदमतिरथ बहिरपि सम्यक् संपूज्य वेष्णवं पटम् | 
Galata च नरहरिमुपचारः सम्यगचेयत्प्रवरैः ॥ १० 
अङ; प्रथमादतिरपि परच्ौन्द्रानन्तशवं कमलभवः | 
सहश्रोद्ोघ्तिपुषटिभिरपररोक्ता लोकपालकेरन्या ॥ ११ 
प्राक्प्र्यग्यमशशिनां दिगाथिता मूतयोऽनलादिष्रु च | 
स्थः शक्तय इत्येवं भक्तया परया युतोऽचयेदेवम् ॥ १२ 

दाविंशतिकसदसेरधिक्षतिरयुतभवेत् पुरश्चरणम् | 

तावद्विस्ताबहिल्तेः fag: समौरिता चाऽश्च मनोः ॥ १३ 
विक्षतिदिगुणसदहखेजं इथादाज्यान्वितञ्च Stutz: | 
जपपरिपुत्ती मन्तौ दिनशः संपुजयेच्च नरसिंहम् ॥ १४ 

विधाय तद्ौजविशिष्टकणि कं चतुश्चतुव णलसदलाष्टकम् | 
सुलक्चितं मण्डलमन्यल्ञगोविधाय तस्मिन् कलशं प्रपूयं च ॥ १५ 
यथोक्तमार्गेण समच्यं साष्टकं Tata प्रजपेन्मनं ततः | 
विरुचरन्मन्तमयाऽभिषेचयेटयमेष aan: प्रतिमुच्यते सुखात् ॥ १६ 

mu प्रतिपत्तिमाह-उद्दिति 1 अतनुमिति स॒च्मादिरूपमुक्तम् ॥ ८ ॥ 

नरसिंहमसुमिति। मानसपूजा । साच सवमन्त्ेषु समाना Ic I 

विशदमतिरित्याघारश्क्यादोनां ध्यानं सूचितम्। सम्यगिति। मूल- 
प्र्त्यादिमन्बयोग उक्तः पोटपूजायाम् | स च सवेत समानः ॥ १०।९१।१२।१२॥ 

जपपरिपृत्तौ alfa | AE दादशणत्तर पञ्चाच्तर गरुडपञ्चाच्रानन्तसप्ताक्तरा- 

दयः सूचिताः | [ हं कमलासनाय नमः इति ब्राह्मनवात्तरः इति सम्बन्ध- 
दोपिकाकारः ] faa तारं खाति गरुडपञ्चा्तरम्। आमन्तेऽनन्ताय नम 

दत्यनन्तमन्तः ॥ १४ ॥ १५॥ १६ ॥ 
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वर्णान््यानलमुवनविन्दुभिरुक्ं खसिंहबोजमिदम् | 

तच्नास्ि सम्यगसुना मन्वविदा साधितेन यदसाध्यम् ॥ १७ 

ष्यादिकमपि पुर्ववदङ्गं बौजेन दोघंयुजा | 
ध्यानाचनादिकमन्यदशेषं समानं स्यात् ॥ १८ 

विभवानुरपमतोऽस्मे दातव्या efaut च निजशुरवे | 

प्राणप्रदानकषवं न च कायं वित्तणबल्यममलधिया ॥ १ 

संप्रीणयित्वा गुरुमात्मशक्या संपजयेदि प्रवरान् यथावत् | 
स afeat ्रुड्धिमवाप्य ge परं परत्ापि पदं समेति ॥ २० 

ूर्वाविकैरष्टसहखरसंख्ये 
राराध्य मन्चौ जुहयादयापसु । 
शान्तिं प्रयाभ्येव तदोपसर्गा 
आपो हि शान्ता इति च श्रुतिः स्थात् ॥ २१ 
उत्पाते सति महति दय पद्रवाणां 
होमोऽयं भवति च शन्तिदो नराखम् | 
यद्ाऽन्यत्चिजमनेश्छितच्च कामं 

तच्प्राप्रोयखिलन्टणा प्रियश्च भूयात् ॥ २२ 
दुःखग्रेष्वपि दष्टेष्ववशिष्टा जाग्रता निशा नेया । 
WIAA न्त शक्या Gan भवति ततक्षणादेव ॥ २३ 
चरन् वने दुष्टखगाहिघोरव्यालाङ्घुले मन्तमिमं जपेद्यः 
असाधितं साधितमेव तस्य न विदयते भौव इरूपजाता ॥ २४ 
जपेनाऽष्टसहखं कलशेनाऽप्यहिविषात्तमभिषिञ्चेत् | 
अतिविषमेण विषेणाऽप्यसी विसुक्तः सुखौ भवति ॥ २५ 

सम्यगमुनेत्यङ्गर््यादिकं खचितम् ¦ sa षि; । गायत्रो छन्दः । दुसिंडो 

देवता । eager खेनाऽङ्नि । ओं बोजम् । घं शक्ति; । ध्यानादिकं पूवंवत्। 
मन््रविदेति । तत्तत्साध्यानुरूपबोजयोग उक्षः [ ऋष्यादिकमपोति श्लोकः 
कचिब्र दश्यते ] ॥ १७॥ १८ ॥ १८ ॥ २०॥ 

मन्त्रो जुइयादथाप्खिति। सिंहं भोषणमिति निष्कोलमन्तेणेत्यथेः | 
॥ २१।२२॥२२॥ २४।२५।२६।२७।२८॥२९॥२० ॥ 
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मूषिकलताहश्चिकबडहपा दादयुद्धवं विषं शमयेत् | 
अष्टात्तरशतजापान्मनुरयमभिमन्वि तच्च WMA ॥ २९ 
सशिरोऽचिकणंह दलकुलतिरुजाज्वरविस्पवमिदिङ्ाः | 
मन्तौषधाभिचारिकक्लतान् विकारानयं मनुः शमयेत् ॥ २७ 

नृरहरिवपुषात्मना weld इरिणशिश निजवेरिणं विचिन्छय | 
fang गगनतः चिती get यमनुदिनं प्रतिचाग्यते स मासात् ॥ 2 

ag दिशं प्रति मनुनाक्लिप्तोऽसो at दिशं प्रथालचिरात् | 
एुवकलवधना दोँस्यक्ता न पुननिहत्तये सहसा ॥ २९ 

नरहरिवपुषात्मना निजारिं खरनखरागसमग्रभिन्रदेहम् | 
च्णमिव निहतं बिचिन्दय खादुच्चिव जपतां मनुमेष नाशमेति ॥ २० 

gaat wane विधाय निजसाध्यनाम मन्ितमः 
HRW AAO तं दहच्रिवालोक्य जपतु सप्रदिनम् ॥ ३१ 
दिनशोऽषटोध्वसहखं मिते रिपुरस्य नाऽव सन्टेहः 

मारणकमं न शस्तं क्रियते यययुतमय जपेच्छान्त्ये ॥ ३२ 
वग्याक्तष्टिदेषणमोहोचाटादिकषानि यदि ase | 

तददय प्रतिपर्या तत्तत्कमं प्रसाघयैन्मन्तो ॥ ३३ 
दिनमनु दिननाथं पूजयित्वा दिनादौ 
नरहरिमपि सम्यक् प्रोक्तमागेण मन्ती । 
तदनु तदनुमल्या भस्मना मन्वितेन 
प्रतिरचयतु रान्न वाऽप्यभोष्टाय TATA ॥ ३४ 

न्यासोक्तेषु स्थानेष्वपि न्यसैद्स्मना च मन्तार्णान् 
अखिलोपद्रवशान्त्यै सम्पद्य वाज्कितायंसिङ्धा च ॥ २५ 
अध परराष्जयेच्छो राज्ञः कुर्यात्प्रयोगविधिमेवम् | 
नरहरिमपि विधिना तं हिरण्यकशिपुदिषं समभ्यच्यं ॥ २६ 

साध्यनाम मन्वितम इति । चक्ञुषि दृ सिंहवोजन्यास उक्तः ॥ २१॥ ३२॥ 

साधयेन्मन्तीति। स्तम्भनादिषु एथिवोबोजादियोग उक्तः ॥ २२॥ 

प्रोक्तमारगेण मन्तोति । रक्ताया सिंहबोजयोग उक्तः ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
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तस्य पुरस्तादिधिवन्निधाय वद्धिं विभीतकतरुकादेः | 
उज्ज्चलिते च ज्वलने समृलतूलैः शरेष्यशतद शकेः | 
खादत्रिवोचरेन्मनुमरोश्च भिन्दन्निव लिपेत् समिधः ॥ ३७ 
हत्वा UWS: पृतनां VATA AWS तस्याः | 
निघ्रन्तं रिपुसेनां स्मरेत्र सिंह पुरेव fefaaaata ॥ ३८ 
यावज्जितारिरेष्यति ऋपतिस्तावन्जपेत् स्मरन्देवम् | 
सैन्द्रसुरासुरर्ोयक्षानपि जयति का कथा Aas ॥ ३< 
MAA: शरोप्रसूनेदं शकमथ शतानां इनैदिल्वकाहै- 
स्तत्पवेर्वा प्रसूनैः सुमतिर समिद्धः फलेर्बा तदोयेः | 
पुवेषसुः पुवजोवैन्धनवितदहने aqueat सहसे- 
दुर्वाभिस्त्वायुषेऽब्दादभिमतम खिलं प्राएयान्मन्तजापौ ॥ 8० 

ब्राह्मं वचां बाऽष्टशताभिजप्रां प्रातः समदयान्चुहरिं विचिन्छ | 
संप्राप्य मेधां स तु वैदशस्वनिष्णातघोः स्यादपि वत्सरेण ॥ ४१ 

sa: किमच बहमिमेनुनाऽसुनैव 
संप्राधितं सकलमेव लमेदिधिन्ञः | 
तस्प्रादमं भजत तत्प्रलिपन्र चित्ता 

संसारसागरसपुत्तरणाधिनो ये ॥ Be 

पाशङ्कुशान्तरितशक्तिन्सिंहवोजे 
वर्मास््युद्धबुरथं कथितः wea: | 
ऋष्यादि काः खभवपङक्तिकनारसिहा 
वरश्च मन्निहितेः कथितं षड़ङ्गम् ॥ ४३ 

अव्यान्निर््याजरो द्रा क्घतिरतिविङ्षतास्योज्ञसत्तौ च्छद ष्- 
त्र UA पाणा ङ्कुशकुनिशगदादारणाष्यान्दघानः । 
रक्ताकारश्च नाभैरध उपरि सितो दिव्यभूषाविशेषो 

दैवोऽर्काग्नोन्दुनेवो निखिलसुखकरो नारसिंह्चिरं वः ॥ ६४ 
सुमतिरिति। ओोबोजयोगरल्नाभिषेकध्याने कथिते | ्राप्रयान्मन््जापोत्यनु- 

जप उकः | षडक्तरस्य at बोजम् St शक्तिः ॥ ६० ॥ ४१ ॥ ४२॥ ४२ ॥ 
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षट्कोगस्यमुदशंनं बसुदलप्रोल्ञासिता टार 
बाह्ये दादशव णं पवकमलं तत् षोड शार्णच्छदम् | 
दाविंशन्मनुव णपवकमलं ठत्तोल्लसन्माटकं 
मध्योत्थं धरवमूति बौजबलयं चक्रं चसिंडात्मकम् ॥ ४५ 
CAAT AIA ट्हनपुरयुगाखिस्यम चाण मन्तः- 
सिंहानुष्टुपचतुवंणंकलसितदलाय्य' कलाकषीसरञ्च | 
ठत्तोयटृव्यञ्ननावै्टितमबनिपुरान्तःस्य हन्तो चिन्तो पलं तदू- 
qa रचचःपिशाचा मयरिपुविषविष्वंसनं नारसिंहम् ॥ ४६ 

दूति विरचितयन्वप्रोजज्चज्ते मण्डले प्राक्- 
समभिहितकंषायाग्धोभिरपुय कुम्भम् | 
प्रतिवजतु तदङ्गेरस्वभेदेस्त दौये- 
सतदनु शतमखादयेः साधु बच्चादिकंश्च ॥ vo 

रधचरणशडःपाशाङ्कुशकुलिशग दाद्यानि चाऽख्वाणि | 
दारणमुद्राकरयोय॑योस्तदौयौ क्पाणदेटाख्यौ ॥ ४८ 
दृति कतदौच्चः प्रजपेद्रलचप्रमाणात्मकं मन्तम् | 
जुहुयाच्च WATS जपावसाने घतेन शदेन ॥ ४९ 
खरमञ्चरोससुत्थं जुदयादथ मञ्चरोसदखयुतम् | 
प्रलातप्रञ्चगव्यं सप्रदिनं भूतशन्तये मन्वो ॥ ५० 
fanart समिधां विसदखरं यश्च जुहोति चतुदिंनमावम् | 
दुगधयुतं नचिरान्मनुजानां होमविधिज्वंरशान्तिकरः स्यात् ॥ ५१ 
अस्य यन्तमभिलिख्य BRR साधु वाऽय टणराजपचक्षे | 
मन्वजप्तमथ शौषबन्धनाज्नतिविभमशिरोरुजापदम् ॥ ५२ 

wae: प्रतिदिनं मधुरचयात्ती- 
यो वा जुहोति नियमेन सहसरसंष्येः | 

ध्यानमाइ-्रव्यादिति । [षट कोणख्छेति श्लोकः पुस्तकान्तरे नास्ति] ॥४४॥ 

॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 8७ ॥ 8८ 1 ४९ ॥ 

भूतयान्तये मन्तोति । मन्जप्तपच्चगनव्यप्राशनादिकं सूचितम् ॥५०।५१।६२॥ 

२६ 
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मासेन वाज्छितमवाष्पुति मन्तजापो 
स्यादव्छरेण धनधान्यसखद्गेहः ॥ ५३ 
अआरक्तस्तरणिसदख वेः प्रफले- 
रम्भोजंस्िमघुरसंयुतेजहोतु | 
Gal: Meat महत्तथायु 
संप्राप्य सकलजगत्प्रियश्च भूयात् ॥ ५४ 
लाजाभिस्विमधुरसंयुताभिरड्खो 
मासाधं प्रतिजुहयान्मुखे सखम् | 
कन्यार्थं प्रतिलभते वरोऽथ कन्यां 
कन्या वा भवति वराथिंनी वराग्या ॥ ५५ 

fad: सराजोखरमञ्चरोसमिडविषं ते दिसडखसं प्यके: | 
प्रजुद्वतो नेव रुजो ग्रहोद्धवा न वाऽभिचारक्ततिरस्य जायते ॥ 

दशाधिकशतः पयोघरतयुतेञ्च टूर्वाचये- 
नेहिनमुखे fad नरहरिं विचिन्चयाऽनले | 
अवाप्यस तु दोषमाधुरखिलेषिसुक्तो a 
सुखो भवति मानवो निजकलवपुचादिभिः ॥ ५७ 
विस्तारः किं प्रतिजपति यो मन्तमेनं यथोक्तं 
लब्ध्वा कामान् समभिलभितानाश्च मन्तो स भूयात् | 
द्रव्येराग्यो िजन्पवरेः पूजितः शान्तचेता 
देषान्ते स्यात् परमपरिशद्धं परं धाम विष्णोः ॥ ५८ 

इति शौप्रपञ्चसारे पञ्चविंशः पटलः | 
मन्वजापोति । ओोबोजयोग उक्तः ॥ ५२ ॥ ५४ ॥ ५५॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ` 
Ty मन्तरोत्यभिलषितविशेषप्राक्षौ बौजविगेषयोग उक्तः ॥ ५८ ॥ 

इति ओखोपद्चपादाचाय्॑नते प्रपञ्चसारविवरणे 
पञ्चविंशः पटलः | 
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अथ सम्प्रति विष्ुपरञ्चरस्य प्रतिवच्यामि समासतो विधानम् । 
जित्वास्िपुरं हरोऽपि येन विदशनामधिपो बलासुरच्च ॥ १ 
शतोर्दादशगुरिते यन्ते मन्ाणि मण्डलान्यपि च | 
बोजानि यानि चोक्तान्येभिः कघन्तु wet विष्णोः ॥ 2 
विष्णं लिखन्मध्यगशकिबिन्दी कपोलयो; सिंहवराहबौजे | 
तदिष्वरूपाद्यमन्तवोतं प्रवेष्टयेत् षोडशवणक्षेन ॥ ३ 
तारं दन्ते भगवत्पदं महाविष्णावासुदेवौी च ऊेऽन्ती | 
विश्बवादिरूप शरं भव a प्रभविष्णवे नमः Bia: ॥ ४ 

SSMU ala भवेतां कवचास्वको | 
खाान्तः षोड़शार्णीऽयं मन्तः सर्वाधं साधकः ॥ ५ 
क्रमेण तद्ंषिकारजाताश्चक्रादिकाः TST मृतयः स्युः | 
याभिसतु विष्णोरिह wate प्रवल्येते शक्तिरनेकरूपा ॥ € 

वसिंहविधानानन्तरं रक्ताकरत्वसाम्यात् विष्णुपच्रविघानमाह-अरथ 

संप्रतोति । रसचाकरत्वमादह-- जितवानिति ॥ १॥ 
विष्णुपच््ञरयन्तं तावदाह - शतोरिति। मर्डलानि हत्ततिकोणचतु- 

TAFT WRI 

अधिकमंशमाह-- विष्णुमिति । विष्णुमकारमित्यथ्ः। तस्य विन्दौ 
विश्वरूपविष्णुरपि लेखनोयः। तख हस्तेषु वच्छमाणागुधधारणक्रमेण 

षोडशच्तराचराण्यपि लेखनोयानि । कपोलयोरिति। अकारकारभागदन्दयो- 
रित्यथंः। सिंहवराशब्दाभ्याभमेव acai ऊक्ते। ते चाकारकपोलयोः 
लेखनोयै। वीजे इति तु हकारकपोलयोः गरुडचक्रबोजलेखनसुक्लम् | 
वद्विश्वरूपैति । तच्छब्देन मध्यमबोजमुक्तम् ॥ २ ॥ 

विशरूपमन्वसुदरति-तारमिति। रं बोजम्। नमः शक्तिः ॥ ४॥५॥ 

चक्रादिमन्तेषु षोडशाक्षराक्तरयोगं सूचयति-तद्वणेविकारजाता इति । 

याभिरिति। कारणयन्छस्थूलरूपाभिः भग वदस्तवैष्टनवोजपद्मदलादिस्थाभि- 
रित्यधः ॥ ६ ॥ 
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Waa MIG चतुषं ga प्राग्दक्तिणप्रत्यगुदग्गतेषु | 
fasig चक्रञ्च गदाञ्च शाङ्ग खड्गञ्च मन्तेः सहितं विलिख्यात् ॥ 
शङ्न्हलमुसलशुलान्यग्यादयिष्वधाऽषटबौजेषु । 
विलिखेत् दण्डं कुन्तं शति 

पराणाङ्कुशकुलिशपरशुशतमुखवङ्ीन् ॥ ८ 
सप्रणवददयभगवदिष्ण खाष्यानमूतिधरयुक्ताः 
सेनापतिसहिता निजमन्वान्ता मूतयोऽव लिखितव्याः ॥ € 
ara पव कौमोदकी ततो भवत् | 
महाशाङ्गमदं VATA महाखद्गपदं पुनः ॥ १० 

यन््रस्य बौोजेषिति। वेटनशक्तिबोजेषित्यर्धः। fafa: चित्रकम॑न्र 
गत्यथ; । मन्तः सहितमिति। ललाटे तत्तन्मन्वां्च लिखिदित्यर्ध; ॥ ७ ॥ 

अखिष्विति। श्रथिगतबोजबिन्दुष्वित्यथेः। सिंहवराद्मूर्त्यौस्तु लेखनं 
शिषेष्टनपूरव्ीपरभागयोः। गरुडचक्र मूर््यसतु शक्तिषेटनवाद्ये दृ सिंहस्यागे ॥८॥ 

चक्रादिमन््रानुदरति-सप्रणवेति। नमो योगादेव भगवदुविष्शुपदयो- 

अतुच्येन्तत्रमवगन्तव्यम् | सखाख्यानं खस्य चक्रादेराख्यानम् । ततश्च at नमो 
भगवति विष्ये चक्रायेत्येतत् fas भवति । खाख्यानमूर्तीति । सख्वाभिसुख्याथे- 
माख्यानं खाख्यानं तेन सहिता मूतिः areata: । सम्बुष्यन्तो afar 
दूत्य; | खस्य साधकस्य Welt खाख्यानं शोभनप्रा्यथंमाख्यानं arena 
मां रक्तेत्याख्यानमित्यथंः । सुतरामाख्यानं खाख्यानं रचतरकेति stata: | 
तत चक्रमूतं मां रक्त रकेत्येतत् fad भवति। सख्ाख्यानमूतिधरयुक्लाः 
सेनापतिसददिता इति खाख्यानयुज्ञाः। खाख्यानमूतियुक्ताः। खाख्यान. 
मूर्तिधर्युक्ताः | खाख्यानमूतिघरा; सेनापतिसदहिता इत्यन्यः। तवर खाख्यान- 
qa इत्यस्यायमथः | श्रं नमो भगवते विष्णवे चक्रायेत्यादोनि खाख्यामानि 

तैः युक्ता इति। खाख्यानमूतियुक्ता इत्यस्याथम्थंः। उक्तमन्तान्ते चक्रमूर्तये 
इत्यादि योजयेदिति । ततः; परं चक्रमरूतिंधराथेत्यादि योजयेत् । . ततः . परं 
चक्रमूतिंधरसेनापतथे इत्यादि योजधेदित्यवशि्टस्याथै; ॥ < ॥ 

निजमन्त्रानुद्धरति-सदसखारेति। ca waat विदानिति। वराह 

बोजयोगविदहानित्यथंः। विष्वभिख्ययोरन्तरेति। विष्णवे पोतष्टतधराय 
महावराद्ायेति क्रमेशेत्यधः । मन्ति । महावराहमन्तस्यान्ते योग इत्यधेः | 
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प्रोक्तानि वर्मास्वान्तानि निजमन्ताणि वे क्रमात् । 
पुवं महापाञ्चनन्यं महादलमनन्तरम् ॥ ११ 
ततो महासुसलक महाशूलं ततः परम् | 
खाहान्तानि च मन्ाणि शङ्ादौनां क्रमादिदुः ॥ १२ 
दण्डादोनामथाऽष्टानामन्ते युज्यान्नरमःपदम् | 
tid want fasta वाराहे विष्णभिख्ययोः ॥ १३ 
अन्तरा योजयेन्सन्ती नारसिंड पुनः Fat: | 
नखञ्छ दलि तच्चंव रिपु विग्रहमेव च ॥ १४ 

योजयित्वा सिंहात् प्राक् सिंहमन्तं समाप्रयेत् | 
विष्णोरन्ते महापच्चिराजाय च गरुत्मते ॥ १५ 
इरिपुवें वाहनाय प्राणात्मन TATA | 
नमोऽन्तोऽसौ तु विदद्व्मन्तो गास्त्मतो मतः ॥ १६ 

सविष्टभा वङ्कि्डेण gs सानुष्टमेन्दोनि लयेन चापि | 
गायवमन्तो्लसितेन भूयः संबष्टयेद वंनिकेतनेन ॥ १७ 
अनुलोमविलोमगैश्च वर्यो रभिवोतं च सुघापुटदयेन | 
नलिनं बदिरष्टयुम्मपवं प्रविदध्यादथ सृतिमन्तयुक्तम् ॥ १८ 

तद्हिमंण्डलं सवं लक्षशेरभिलक्ितम् | 
ataatata विधिवददिश्वरूपं हरिं यजेत् ॥ १६ 
अगननीषोमात्मकमरिगदाशाङ्गखङ्धः WS- 
IRIE इलमुसलशूलेः सदण्डः WHA: 
शक्या पाशल्कुशकुलिशटङ्ग्निभिश्चाऽकवज्कि- 
योतदक्ताङ्िकसरसिजं तप्तकात्तखराभम् ॥ २० 

नारसिंहे पुनः सुधोरिति। दसिंहबोजयोगन्न इत्यथे: । द्रखिंदात् प्रागिति । 

महाद्रसिंहाय aa: इत्यतः प्रूठमित्यथः। करिदहमन्तं समापयेदित्यनुद्ुभोऽन्ते 

योग उक्तः विष्णोरन्त इति। विष्णवे महापल्तिराजायेत्यादिक्रमेणो- 

atfzaa: । विदद्धिरिति। महापदयोग उक्तः ॥ १०- १९ ॥ 
रग्नोषोमात्कमिति। दक्तिणधोदस्तमारभ्य पञ्चमे पञ्चमे स्ते चक्रादिचतु- 

vd दचिणाधस्ततोयदस्तमारभ्य aga पञ्चमे शङ्गादिचतुष्टयं दचिणाघोदितोय- 
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विष्णं भाखत्किरौटं मणिसुकुटकटो सुचक्षेयरार- 
गरेवयोर्म्यादिसुख्याभरणमणिगगोल्ञासिदिव्याङ्रागम् | 
विश्वाकाशावकाशप्रविततमयुतादिव्यसङ्शसुदयय- 

द्ाद्रग्रव्यय्मनानावुधनिकरधरं विश्वरूपं नमामि ॥ २१ 

waa पूर्ववत् पटं नवशक्तिसमन्वितम् | 
अर्चयेत् क्रमशो विदान् मूतिशक्तिचतष्टयम् ॥ 2 

aang चक्राद्धकिरीटमीलिं सशङ्चक्रं सगदं सशाङ्गम् | 
रक्ताम्बरं रक्ततनं करालदं्राननं प्राग्दलकषेऽचंयोत ॥ २३ 
पूज्या गदा गदाद्भितमीलिः सगदा सचक्रशङ्गघलुः | 
पोतास्बरानुलेपा मौता AST च याम्यसंस्थदले ॥ २४ 
शाङ्ग Welfeaa श्यामं शाङ्गारिदरगदाहस्तम् | 
रक्ांशुकानुक्तेपनमाल्यारि वारुणे यजेत् परते ॥ २५ 

खड सखद्गशिरसं agers At धमम् | 
विक्ताम्ब रानुलेपखजं समचयेदृदक्पते ॥ २६ 

We सशङ्शिरसं शड्मरिगदाधनुःकरं सुसितम् | 
सितवसन माल्यभूषं यजेन्महानादमग्निसंखदले ॥ २७ 

शङ्गोक्तविज्ृभूषान् खास्त्रादिकधरचतुभंजानपरान् | 
इलसमुसलशलसंन्नान् संयजेच्चिशटादिक्षेषु way ॥ २८ 

दण्डादिकास्थाऽष्टौ छि द्रदलेष्वच॑योत रक्ताभान् | 
खेखायुधप्रधानांश्चतुभजाञ्छतसुखानलान्तां्च ॥ Ve 

दंष्राग्रलग्नवसुघं सजलाम्बुवाइ- 
चोरत्विषं लभियजेदय साटवगडम् | 
चक्रासिवाणसगटाद्रचमंशाङ्ग- 
शत्यास्यकान् दघतमादिमहावराहम् ॥ Fo 

इस्तमारभ्य एकं कान्तरितदहरतेषु दण्ड व्यष्टकमिल्येवमायुधधारणक्रमः ॥ २०।२१ ॥ 
mam विद्ानिति। वासुदेवादिमन्नाः सूचिताः ॥ २२-२२ ॥ 
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अर्कानलोजज्वलसमुखं नयनेस्िभिश्च 
ats वमन्तमवध्तसटाकलापम् । 
शक्राभभूषमरिशङ्गगदासिवाहं 
भूयोऽभिराधयतु खे च महादसिंहम् ॥ 22 
Wi समग्रवलसुग्रतनं खपन्च- 
विच्चेपविक्षतविल्षविप्षपच्म् | 
खङ्ग! ण्ड [ग्रतुण्डमसुमण्डजदण्डनाथ- 
माराधयेदय च पञ्चरकस्य विष्णोः ॥ ₹र 

भूयोऽपि Huta समभ्यच॑येचक्रवच्ादौन् । 
गन्धादिभिरुपचारेः पञ्चभिरथ संयतात्मको मन्तो ॥ ३३ 

निजोदितो होमविधिश्च कार्यां दौक्ताविधानाभिहिते च ast । 
ससपिषाओन्नेन तु बङ्किमूर्तोहत्वा तु विष्णोमनुना aaa ॥ ३४ 

इत्वा मनुवणंसमं षोड़शवग जुहोतु षोडशश 

Fears वासुदेवादिकं UTS ssa TRAST ॥ ३५ 
दुग्धतरत्याः समिधः करमेण चक्रादिभिश्तुमन्तैः | 
लुहयादष्टोध्वेशतं wea दादशमिरथ मनुभिः ॥ ३६ 
तिलसिद्वायजंडइयादिकारसंष्यं पृथक् पृथद्चन्ती | 
चिष्टबनुष्टपतत्पदमन्तेमन्ताणसंख्यकं हविषा ॥ ३७ 

aaa कैशवादीदिनकरसंख्य ayaa: 
शुडयात् पृथगपि वसुमितमथ च महाव्यातोडुनेन्मतिमान् ॥ इट 

आराध्य च विखज्याऽग्निमिभिषिच्य सुसंयतः | 
विष्णोस्तु पञ्जरं qaledt ब्रह्महहस्पतो ॥ ३९ 
छन्दस्यनुष्टप् fasy च सुनिभिः समुदाद्ते | 
विश्वरूपादिको विष्णविष्णापञ्चरदेवता ॥ ४० 

daar मन्तीति | केशवादौनासुक्ता मन्त्राः सूचिताः । वड्किमूति ग्रहणं 

जिन्ादोनामप्युपलक्षणम्। विष्णोमनुविश्वरूपमन्तः । [ निजोदित care 
निषेदिते इत्यपि पाठः Ju २२॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

पथक् WEA । वराहद्सिंहगरुड्मन्तेरपि होमं सूचयति ॥ ३७॥ 



ace खो प्रपञ्चसारतन्त॑म् 

अष्टायचक्रमनुमध्यगतेश्च पादै- 
व्यस्तेस्तथा सुमतिरारचयेत् समस्तैः | 
गोतामनोः क्रमश एव तु जातियुच्धि 
पञ्चाङ्गकानि इरिपञ्चरकल्पितानि ॥ ४१ 

विष्णुः प्राच्यादिकमथ जपेन्नारसिंहोऽम्बरान्तं 
aay wary पुनरपि तथा पञ्च शस्त्वेकविं शम् | 
बुदधिखास्याप्रशति च तथा पञ्चवारं चिगाथां 
भूयो जप्यादिमलशितधोश्चक्रमन्ताभिधानम् ॥ ४२ 

इनेग्प्रतिमानिति। रादौ प्रणवेन होम उक्तः ॥ २८ ॥ ३९. ॥ ४० ॥ 

सुमतिरारचथेदिति। चक्रमनोरुष्वं प्रणव शक्तियोगन्न इत्यथ; ॥ ४९१ ॥ 
विष्णुः प्रायादि कमथ जपेदिति विष्टुबनुष्टुबगायतोगोतातिष्टुब् विश्वरूप- 

घोडशाक्षराणां wid WA जपानन्तरं शतानौक उवाचेत्यारभ्य तत्रिवोध मरहोपत 
इत्यन्तः सक्लत् sat विष्टवादिमन्तषट् कं तिवारमावरत्यीऽनन्तरमित्यथश्न्दार्थः | 
घोड़णात्तरात्तरवरादद्टसिंहगरुडचक्रगोजे; सप्रणवशक्तिभिः we तेषां जपः 
कार्यः | 

अयमत्र प्रयोगक्रमः। oat et at विष्णुः प्राच्यां स्थितश्वक्रो। ओं 
Sta विष्णुदक्िणतो गदौ। ओं हणी मों प्रतीयां शाङ्ग्टगविष्णुः। at 
Si भं विष्णुः खद्धो ममोत्तरे TS गं द्रषोकेशो विकोणषु। at st वं 
द्रषोकेणो विकोेषु। aistaenanm fatty at stat दषोकेगो 
विकोशेषु। aistdafegg जनादेनः। ओं sl दें तच्छिद्रेषु aa 
वां तच्छटरि। aisldafee: ai et हं तच्छटरिषु। ai st फट् 
ओं sl तच्छेष । खां तच्छिद्रेषु । at sl हां त्च्छद्रेषु। at ste 
करोड्रूपो Salat । चों xt at नररसिहोम्बरे मम। ओं st चौं विष्णुरग् 
सितो wee: चों छं रं विष्णुरे सितं चक्रमिति विं णन्मन्तां सि वारं जपेत् | 

नरसिंदोऽम्बरान्तमिति। छसिंहमन््रस्य पल्ञरकल्यनामन्हेष्वन्यत्वसुक्तम् | 

मतु ततः परं पच्ञररच्तकमन्वाभावोऽन्तश्ब्देन सिध्यति । aa: aa पुनरपोति 

मन््रहयसद्भावं सूचयति | तथा पच्च शस्त्वेकविंशमिति। विश्वरूपमन्त्रेण ara 
चक्रादिचक्रान्तान् एकविंशतिमन्वान् पञ्च॒ पञ्चवारं जपेदित्यथ;ः। तत्र 

विश्वरूपमन्तं ओं नमो भगवते विष्ण विश्वरूपमूतं माभित्यादिको are: | 
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ॐ नमो भगवते सवजिष्णषे विश्वरूपिशे । 
वासुदेवाय चक्रादिसर्वायुधग्डते नमः ॥ ४३ 

अरकेन्दुवङ्किनिलयस्फुरितविमन्त- 
शक्तिप्रइ़महसः परमस्य विष्णोः | 
पादारविन्दगलिताशतसिक्तगावं 
साध्यं स्मरेव्जपविधावपि साधक्षेशः ॥ 8४ 

विष्णोः सान्निध्यलग्ोज्ञसितचलचलदइस टण्डोयतास्ते- 
क्रा दयोभीषणास्येक्तणचर गव चोहासहङ्ारघोरः | 
उत्च्चिपा्िपरक्त्तस्फुटितविदलितांश्चुयिंतध्वसगावान् 
ध्यायेद्देतालभूतग्रहदुरितपिशचारिनागादिरोगान् ॥ ४५ 

पुवं स्थाने इषीकषेशमन्तयुक्तं विधानवित् | 
विप्रवरूपात्मकं जप्यादेष्णवं मूलमन्वकम् ॥ ४६ 
योजयित्वा जपेत् पश्चात् चक्रादिषु यथाक्रमम् | 
चतु चतुरः पादान् गौताविष्टपसमुद्धवान् ॥ ४७ 
Guy षोड़शखेवमायं पादं वराहक्षे | 
दितोयं नारसिंहे च ढतोयं गारुड पुनः | 
चतुथं चक्रमन्ते च योजयित्वा जपेत् सुधौः ॥ ४८ 

पूर्वोद् छतविश्वरूपमन्तेण सहाऽग्रं पञ्चवारं प्रथमतो जप्यः । ततञ्चक्रादिमन्ाः | 

विमलशितिमतिरिति। प्च्ञराकाराणं तद्धककाकाराणमायुधादोनामाघार- 

भूतानां विष्टुबादोनां ध्यानमायुधानां सुद्रापूवंकं जपः तिष्टुवादिग्रतिलोम- 
जपश्चत्यादि खचितम् ॥ ४२॥ 

चक्रमन्तसुदरति-- ओं नमः इति ॥ ४२॥ 

[ प्रतिपत्तिमाह--अरकंन्दिति दाभ्याम् | अर्केन्दुवद्कोनां निलयानि मर्डलानि। 
ag स्फुरितास्िमन्ताः गायचायनुष्टप्तविष्टुभः तेषां शक्तिभिः vad समेधित- 

मल्युजितं महस्तेजो यस्य a तथा तस्य विश्व रूपविष्णोः ] ॥ ४४।६५ ॥ 
विश्वरूपत्िष्टुवादौ नामपि पञ्चपञ्चवारं जपमाह- पूवंमिति। विग्वरूप- 

च क्रादिमन्वजपात् yafaaa: | तिष्टुवादिजपक्रमं च aaafa—faura- 

विदिति। चक्रादिमन्तेष्वपि गोताविष्टुवादियोगमाह--योजयिल्वेति | 
29 



dio सखो प्रपच्चसारतन्म् 

मन्तं Gendt Gufaa ट |मष्टात्तरं मनुम् | 
संयोज्य कच्छे महति जपेन्मन्तौ विधानवित् ॥ ४९ 
aaa वच्छमाणेन विधानेन समाहितः 
सिकतोपलचर्वादोन् साघयेदय a: क्रियाम् ॥ ५० 
वास्ती पुरे वा ग्रामे वा विद्ष्यादिषयेऽपि वा) 
मध्ये च पोडशाशन्ते खनेदष्टार शाऽवटान् ॥ ५१ 
अष्टाद् शन्तु चक्रस्य विदध्यात् पुरतोऽवटम् | 
दस्तागाघास्तथाऽऽयामांश्चतुरखान् समन्ततः ॥ ५२ 
अन्योन्यतश्च॑क्रमाथें शुडान् मार्गान् विधाय च। 
गोमयेनोपलिप्येतानानोय स्थाप्य वस्त्वपमि ॥ ५३ 

सुघोरिति। गाथाचक्रमन्तेष्वपि गो तातिष्टुबादियोगन्न इत्यथ; ॥६ ६।४७॥४८॥ 
दपूर्वीत्तरभागयोर्टाक्तरस्य च HAT योगमाह -मन्तमिति। staat 

fanafafefa 1 सुदशनानन्तरं प्रणवशक्तिषोडशाक्तरा्षरादिवोजस्तोत्रयोग 
इत्यादिकं दशिंतम् | 

अयमत्र मन्तप्रयोगक्रमः। ati st रं faut खितं चक्रभित्यन्तसुक्त- 

प्रकारेण fart aa पषोडशाक्तरादिमन्षट्कं चिवारमावत्यं ्तुरान्तमित्यादि 
विष्णचक्ररथाहता इत्यन्तभेकवारं sal पोडश्णक्षरादिमन्षट्कमप्येकं कवारं 
जपित्वा विष्टुबादिमन्वषट कं पञ्चवारमावल्यं चो नमो भगवते विष्णवे विश्वरूप- 
aa मामिल्यादि विश्वरूपमन्मपि पञ्चवारं जपित्वा चक्रादिचतुविंणशतिमन्तान् 
पच्चवारमावतयेत्। ओं नमो नारायणाय wa Ean तव प्रकौर्त्यी 
सदसा हं फट् चों St चों विष्णुः प्राच्यां सितश्चक्रो ओं नमो भगवते विष्णवे 
चक्रमूर्तं मां TA Ta ओं नमो भगवते विष्णवे चक्राय amqaa चक्रमूर्ति- 
धराय चक्रमरूतिधरसेनापतये awe दं फडिति चक्रमन्तः । एवमन्येऽपि 
मन्ता HM | एवं tai कषताऽङ्ष्धा दिकं विन्यस्योपसंहरेदिति ॥ ४९ ॥ 

णएरोररक्ताप्रकारमभिधाय वास्त्वादिरचाप्रकारमाह- आग्नेये इति । विधान- 
प्रकारमाह--मध्य इति ॥ ५०॥ ५१॥ 

हस्तागाधानिति। मध्यव्यतिरिक्तानां परिमाणकथन॑ मघ्ये तु faraa 

fart भाव्यम् वराहद्रसिंहयोरपि ततैव प्रतिष्ठाया amare 
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शुक्र पुष्कारपवेषु निदष्यादिंशतिष्वपि | 
ततो मध्यगकुण्डस्य प्रविश्य पुरतो गुरः ॥ ५४ 
agate sy तव यन्मनुस्ममरन् | 
स्यापयेदेष्णषै स्याने विग्वरूपधिया सुधौः ॥ ५५ 
ततः क्रमेण चक्रादौन् दिकृकुण्डेषु चतुष्व॑पि | 
एनः शङ्खादिकास्तदत् कुशडेष्वखाथितेष्वपि ॥ ५६ 
तथा दण्डादिकानष्टो दि द्रा शासु प्रकल्पयेत् | 
मध्ये GATS कोलक्षेसरिणौ aq ॥ ५० 
चक्र सख प्राक्तन वुर्ड स्यापयेदिनतासुतम् | 
ततः समख्यलोक्षवय कमात् समुपलिष्य च ॥ ५८ 
प्र्यगासनमासोनो wants सिते | 
यन्ते काच्चनपद्स्ये पूजयेत् पूववत् प्रभुम् ॥ ve 
वादिचचोषवदहलं faded यथाक्रमम् | 
Sag gaufeseal: पूर्वीकमानतः ॥ go 
आशोपाशन्तराश्ासु बलिं दयात्िशस्ि शः | 
क्रमाचक्रादिमूर्तीनां पञ्चपुराऽन्धसा सुधौः॥ ६१ 
तत sara देवेशं gat परिसमाप्य च | 
Sul सुवणवार्सांसि गुरवे ब्राह्मणानपि ॥ ६२ 
प्रतप्यं विभवः सम्यक् भोजयेदेवलाधिया | 
तचोपसर्गां नश्यन्ति नरनारोमहोस्िताः ॥ ६२ 

एकोनविंशतिङ्कण्डानि कार्याणि । चक्रस्य पुरतो गर्डस्यापि हि खापनमत 

faafaaa [ पुष्करपत्रेण सहितान् तत्तन्न्तेयधा विधि sata धिकतादोन् 
विश्वरूपविष्खादिदटेवतावुदधया तत्तग्मन्ेस्तेषु तेषु अवटेषु उक्लक्रभ् ण स्यापथेदित्याह 

-स्यापथेदित्यादिना। wa पुनरिति। मध्यमावटे विश्वरूपहरेरध ऊध्वं च 
द्व्यस्थापनपू वकं वराह्टुखिहौ पूजयेदित्यथं; | चक्रस्य प्राक्तन इति । डसिंह- 
प्रतिष्ठानन्तरं तत्पुरस्ितकुण्डे सुद श॑नचव्र प्रतिष्ठाप्य ततपुरखितङुण्डे गरुडं 
प्रतिष्ठा पयेदित्यधंः। पञ्चपरूरान्धरेति । दधिसक्तलाजतिलहरिद्रारजोन्वित- 

मोदनं तेषु विष्णुपाषदेभ्यो बलिं विकिरथेदिव्यथेः। इति सम्बन्धदोपिका- 
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ग्रहचुद्रमिशाचाद्या नैचन्ते तां दिशं भयात् t 
अश्मपातादिका ये च भया नश्यन्ति तेऽचिरात् wes 
शस्य्िर्गोसख्डिश्च प्रजाहडिश्च जायते | 
धनधान्यस्द्धिश्च वधते तत्कुलं क्रमात् | 
दारिद्रयरोगनिमुक्तं सुखमाभूलसंघरवम् ॥ ६५ 

रच्चोभिरच्ततबकलैरसुरेश्च sa: 
सवः समुद्यतमहास्रघरेः परीतम् | 
विष्णोस्तु प्रञ्चरमिदं प्रभजन्तमव्यात् 
सा्लादपोन्द्रमपरव नरे कथा का ॥ ६६ 

इति श्रौप्रपञ्चसारे षडविंशः पटलः ॥ 
कारः |॥ ५२-- ६५ ॥ 

अपरत्र नरे कथा केति। एवंविधशव्रपरोतमिन्द्रमपि अरक्तत्। तत 
Suan नरं रकित सामध्यमस्तोति का BATT: ॥ ६६ ॥ 

इति श्रोपद्मपादाचायंक्लते प्रपञ्चसारवि वरणे 
षड्विंशः पटलः । 



सप्तविंशः पटलः | 

अथाऽभिवच्यामि मनं समासात् प्रासादसंन्नं जगतो हिताय | 
येन asda यथाऽ चितेन इतन fafs लभते यथेष्टम् ॥ ९ 
प्रसादटनलान्मनसो यथावत् प्रासादसंन्नाऽख मनोः प्रदिष्टा 
अन्ात्ततोयः प्रतिलोमतः स्यादनुग्रहाधेन्दुयुतञ्च मन्तः ॥ २ 
कटषिरस्य वामदेवः पडकतिग्कछन्दख् देवतेशः स्यात् | 

तेनेवाऽक्गौवकलादोघयुजाऽङ्गानि तस्य NAA ॥ ३ 
Wael टङ्घर्टासिश्णिकुलिशपाशाग्यभीतोदधानं 
aft: शौतांशुखशडप्रतिचटितजटाभारमीलिं तिनेवम् | 
नानाकल्पाभिरामापघनमभिमताधप्रदं सुप्रसन्नं 
पद्मस्थं waa स्फटिकमरिनिभं पावंतीशं नमामि ॥ 3 

ईेशानादौन् मन्दवित् परञ्च मन्ता- 
नङगुष्ठादिष्वङ्ग॒लोषु क्रमेण | 
न्यस्येदजभिव्यु तक्रमादव्योमगाभि- 
ङं खाख्याभिसाभिरेवाऽडगुलोभिः॥ ५ 

दैशानस्तत्पुरुषाघोराध्यो वामदेवसंन्नश्च | 
सयोजाताद्वय इति AAMT दैवताः क्रमात् पञ्च ॥ € 
वैष्णवविघानानन्तरं शेवं विधानं वदन् शेवागमसारस्य प्रासादस्य विधानं 

सप्रयोजनं वक्तुमुपक्रमते -- Aig ॥ १।२ ॥ 
देवेशः स्यादिति। सदाशिव इत्यधेः ॥ २॥४ ॥ 

मन्तवित् पच्च मन्तानिति। अङ्गुाभ्यां नम इत्यादियोग उक्तः ¦ ताभि- 
रेवाङगुलोभिरित्यस्य मू्धीननादिषु विन्यसेदिति उत्तरतान्वथः ॥ ५॥ 

ईशानादिमन्चान् fasta देवतानामभिर्वा बोजसदहितेः न्यास इति मन्वानो 

देवतानामानि कथयति -ङई शन इति ॥ ई॥७।८॥९€ ॥ 



२८.४ सो प्रपञ्चसारतन्वम् 

मूर्धाननद्द् गद्यकपादेषु च नामभिः खबोजादोः | 
ऊध्वप्राग्टल्लोदकपसिमगेष्वाननेषु विन्यस्येत् ॥ ७ 

प्रतिपादय fast शरौरमेवं प्रजपेटिन्द्रियल्कं शिवात्मा | 
TRANS ट शणांशतस्तटन्ते मधुरकैः करबौरजप्रसूनेः ॥ ट 
अथवा कुसुनैजंबाससुत्थेः कमलैर्बा विमतेन पायसेन | 
न्रपहच्तभवेः समि दरवा जुह्यात् साधकसत्तमः AEST ॥ € 

अष्टपतगुणत्तराशिभिवोधिकल्यतसभिः समादतम् | 
मण्डलं प्रतिविधाय शूलिनः पीटसमच नव शकिभियजेत् ॥ १० 

वामा ज्येष्ठा रौद्रौ काल्याख्या कलबलादयविकरिग्यी | 
सबलप्रमथिनिसर्वभूतदमन्यौ मनोन्मनौञ्च यजेत् ॥ ११ 
atten नतिमपि प्रोक्ता भगवत्पद्ं चतुष्यन्तम् | 
सकलगुणात्मपदान्ते शक्तियुक्ताय चेति सम्धाष्य ॥ १२ 

भूयोऽनन्तायेति च योगान्ते पौठात्मने चेति । 
नमसा युतं यात् ब्रूपीटास्योऽयं मनुः ससुदिष्टः ॥ १२ 
न्यासक्रमेण 23 सन्तौ गन्धादिभिः समभ्यच्यं | 
पृ्वोकरित् घृतीनिदिल्त सनिद्रतिपुरिकाश्च यजेत् ॥ १४ 
सद्यो वैदाक्षमालाभयवरदकरः कुन्दमन्दारगीरो 
वामः काशमोरवर्यऽभयवर दपर ण्वक्चमालाविलासीो | 
अन्चखम्वैदपाशडकुाशडमरुकखट्ाङ्गग्रूलान् कपालं 
विभ्राणो भोमदंष्राऽञ्चनसुचिरतनुभोतिदखाऽप्यघोरः ॥ १५ 
अष्टपत्रेति | मध्ये प्रासादिकं केसरेषु खरान् दलेष्वष्टा्तरं aafe: ad 

aaa पा्थिंवकोणेषु प्रासादं लिखेत्। aafe: गुण्ठत्तादिकं लिखे. 
दित्यं; ॥ १० ॥ 

पोटशक्तोराह- वामेति ॥ १९१।१२।१२ ॥ 

न्यासक्रमेण मन्तोति। पूजायां पञ्चाचयेन्तत्वसुक्तम्। yalafefeafa | 
ऊध्वेप्रागित्यतरेत्ययं; ॥ १४ | 

प्रोक्ताः सवं इति पक्तान्तरम् । बाइभिः खेटाविदा]भयवरदकुटारधराश्वास्मिन् 

ud शवो ea: खयमपि शूलडमर्कवराभयधरोऽस्मिन् पत्ते पक्ान्तरमाित्य 
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विद्युदर्णऽथ वैदाभयवरदकरुठारान् दधत् परुषाख्य 
प्रोक्ताः aa विनेवा बिघ्ठतमुखचतुष्काश्चतर्बाहवश्च | 
मुक्तागौ रोऽभयेष्टाधिककरकमलोऽघोरतः पञ्चवक्त- 
AIM ष्येयोऽम्बजन्मोद्धवसुररिपुसद्रे्वराः स्यः शिवान्ताः ॥ १६ 

भूतानां शक्तित्वाद््याप्रत्वाज्जगति at निहच्यायाः | 
तेजोरूपा: करपदवणं विहोना मनोषिभिः प्रोक्ताः ॥ १७ 
saga च शिवोत्तमश्च तथेकपूर्वावपि नेचरुद्री । 
चिूतिंश्रौकण्टशिखण्डिनश्च प्रागादिपवेषु समच॑नोयाः ॥ १८ 
शूलाशनिशरचापोल्ला सिदोर॑ण्डभोषणाः सवं | 
पद्यासनाश्च नानाविघभूषखभूषिताखिनेताश्च ॥ १९ 
पाटलपोतसितारुणशशितिरक्रशितिप्रभाश्च घमान्ताः 
कोटौ रघटितविलसच्छशिकलायुवाश्च सृतयः करमशः ॥ २० 
उमा चण्डेश्वरो नन्दो AAA गशेष्वरः | 
तषश्ङ्किरिटिसकन्दाः सपृज्याश्चोत्तराद्िकाः ॥ २१ 
कनकविदूरजविद्रममरकतसुक्तासिताच्छरक्ताभाः। 
पद्यासनसंस्थाञ्च क्रमादुमादया गुहान्तिक्ञाः प्रोक्ताः ॥ २२ 

पुनराशेशासदनु च Haat दिकाक्रमेण संपूज्याः | 

प्रासादविघधानमिदं निगदितमिति सकलवबगसिहिकरम् ॥ २३ 
असुना विधिना महेशपुजां दिनशो यः कुरुते समाहितात्मा | 
स तु सम्यगवाप्य दृष्टभोगान् परमन्ते परिपुणमेति धाम ॥ २४ 

वच्छयामि शेवागमसारमष्टविंशत्कलान्यासविधिं यथावत् | 
सपञ्चमिब्र ह्यभिरौशपुवः सर्प्यादिकेः साङ्विशेषकेश्च ॥ २५ 

wae ध्यानमाह-मुक्तागौर इति । सद्यादोनां खरूपमाह--अम्बुजग्मेति । 
मूर्त्या वरणाददिरङ्गवरणं द्रष्टव्यम् ॥ १५-२४॥ 

प्रासादविधानमभिघाय तदवयवभूतानां wage विधानमाह-वच्छा- 

मोति। शशिन्यङ्कदेटदामरोंशमालिन्यः ईयानकलाः | निव्रत्यादयाश्चतखस्तत्- 
पुरुषकलाः । तमोमोहाक्तयानिद्राव्याधिमंलयुक्लुधाटषा इति अघोरकलाः | 



२५६ ओप्रपञ्चसारतन्तम् 

ईशोऽनुष्टवभूरौप्वरासत्पुरषसंन्नगायकाापः | 
पनरग्न्यनुष्टबापो वामक्ततिभगा इरस्त्वनुष्टब्भगयुक् ॥ २६ 

दृन्द्रियतारसमेतं सवन्नायेति इच्छिरस्त्वखते | 

तेजोमालिनि पूव aaa ब्रह्मशिरस इति कथितम् ॥ २७ 

ज्वलितशिखिशिखान्ते त्वनादिबोधाय चाऽन्ितेह शिखा | 
वच्िणे वच्चधराय ata तन्तायेति aa नैवञ्च ॥ र< 
सौ चौ वौ] हौ बिन्दुयुतं संप्रोकताऽलुघ्रशक्तये च तथा । 
ay पशु इ फट् अनन्तशक्तये तथा चाऽस्वं स्यात् | 
समुनिच्छन्दोदेवतयुक्ं तदङ्गष॑ट्कमिति कथितम् ॥ ze 
करदेहमुखन्यासं सन्तो पुवेवदाचरेत् | 
कलाः प्रविन्यसेदेहे वच्यमाणक्रमेण तु ॥ २० 
ताः स्यः पञ्च चतस्रोऽष्टौ तयोदश चतुदंयम् | 
अष्टविंशत्कलाः सम्यक् न्यस्तव्या मन्व वित्तैः ॥ ३१ 

रजा रक्ता रतिः पाल्या कामा संयमिनो क्श [किया] | 

दधि; feu च ufag श्वामिणो मोहनो जरा ॥ 
इति वामदटेवकलाः | 

वद्धिः सिदिव्यतिलच््ोमधा wat प्रभा सुधा | 
इति सयोजातकला; | एताश्च पञ्चत्रह्मकलाभिः साध न्यस्तव्याः | अतस्त 

साधं वच्यामौत्याह-सपञ्चभिरिति ॥ २५।२६ ॥ 
इन्द्रियतारसमेतमिति। ot st at wean eth सवन्नाय 

aqiaa हृदयाय नमः इति waa इत्यथे; ! पञ्चप्रणएवयोगः farfeaa 
समानः । gata इत्यतः पूं नित्यपदं योज्यमित्याचार्याः । अस्ते ऽपि श्लोमित्य- 
स्यानन्तरं sifafa योज्यम् मन्तवित्तमेरिति। प्रणवश्कतिप्रासादथोगः 

पदविभागश्च कथितः | 

tam: सर्वविद्यानामीण्वरः सर्वभूतानां ब्रद्माधिपतित्रह्मणोऽधिपतित्द्या 
शिवोमे श्रतु सदाशिवोम्) 

तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय घोमदहि तन्नो रुद्धः प्रचोदयात् | 
अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यश्च सवतः सवंशर्देभ्यः नमस्ते अरस 

रुद्ररूपेभ्यः | 
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fea प्रागयाम्यवारोडवसुपनिजमुवामैन्द्रवाराकिंरान्नां 
ट् मोवा सदयोनाभ्यु दरचरमवचःसु गुद्याण्डयोश्च | 
सो्वोर्जान्वोः सजङ्गस्फिगुभयकटिपाग्ं च AMA 
प्रागे फ बाइयुग्मेष्वपि विशदमतिविंन्यसैदडगुलोभिः ॥ ३२ 
विन्यासः प्रतिमाक्लती च नितरां साच्निध्यक्तत् स्यादयं 
दे8 वापि शरीरिणां निगदितः सामथ्यकारौति = | 
आस्ते यत तथाऽसुनेव दिनशो विन्यस्तदेहः पुमान् 
add देशममुच्च योजनमितं शेवागमन्ना विदुः ॥ २३ 
aad पञ्चभित्रह्मभिरथ शिवमाराधयेदृग्भिराभि- 
मध्यप्राग्याम्यसौस्थापरदिशि पुनरङ्ेरनन्तादिभिश्च | 
अन्योमादेदिश्ापैः gary कुलिशाय य॑जेदेवसुकतं 
पाञ्चव्राह्मयं विधानं सकलसुखयशोभुक्तिसुक्तिप्रदञ्च ॥ २४ 
पञ्चाच्चरविहितविधिं वच्ये जपतामभौष्टसिड्करम् | 
faga येन देहो प्रेलेह च वाज्छितं पदं लभते ॥ २५ 

वामदेवाय नमः। ज्येष्टायनमः। र्द्राय नमः। कालाय नमः। 

कलविकलनाय नमः। बलाय नमः। बलविकलनाय नमः। बलप्रमथनाय 

नमः। सवेभूतदमनाय नमः । मनोन्मनाय नमः । 
सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमः । wa अभवे भ्रनादिभवे भजख 

मां भवोडवाय नमः ॥ २७।२८॥२९।२०।२१ ॥ 

न्यासक्रममा-दिच्िति। शरोदिच्छित्यधेः। teanfeat वक्ताणि 
तत्पुरुषन्यासखयानान्य॒ यन्ते । दित्यादिना च्रघोरकलान्यासख्यानानि। ge 
त्यादिना वामकलान्यासस्थानानि । पददोरिलयादिना सव्योजातकलान्यास- 

स्थानानि । अङ्गुलोभिरित्यङ्गुष्ठायङ्गुलोभिः क्रमेशेशणनकलादि न्यसेदित्यथः | 
ओं st हौं नमः शिवाय ईशानः सवंविद्यानां शशिन्यै नमः इत्यादयो 
AAT: ॥ २२।२२।२४ ॥ 

पच्चब्रह्मविघानमभिधाय तदामकस्य पञ्चात्मकस्य विधिं वदन् विनियोगमाह 

-- पञ्चा दरेति। जगतामिति । पञ्चा्तरमन्ते सवषामधिकार उक्तः । न कैवलं 

प्रा्िमावेश््टसिदिः किन्तु साधितेनेबेत्याह-सिङेनेति ॥ २५। 
2 ह 



net श्वो प्रपच्चसारतन्वम् 

दीर्घौ विषो विसगीं खलः सात्लो च सवाचरः Waa: | 
ताराद्वति वदस्मात्तदादिरभिघोयते मनुप्रवरः ॥ ३६ 
अश्याऽचराग्यलूनि च पञ्च स्युः पञ्चभूतगानि तथा | 
जगदपि yaa तेन हि जगद्ाल्तोदिताऽश्य मनोः ॥ 

प्रोक्तष्यादिवं पुवं मङ्व्ेस्तु मन्तजेः | 
अङगुलोदेहवक्तेषु सूलमन्वात्तरादिकान् ॥ इ८ 
न्यसेत्तत्पुरुषाघोरसदोवामेशसंज्नकान् | 
सत्जनोमध्यमान््ानामिकाड्गुष्टकेषु च ze 
वक्तहत्पादगद्याख्यस्धखपि च नामभिः 
DATASET AIA च सृधेनि ॥ 8 
विभदोभिः ast खगमभयवरी सुप्रसन्नो ABT: 
सर्वालद्गारदौप्ः सरसिजनिलयो व्याघ्रचर्मात्तवासाः | 
ध्येयो सुक्ताप्ररागाखूतरसकलिताद्विप्रभः पञ्चवक्त- 

ara: कोटौरकोटौघटिततुहिनरोचिःकलोनङ्गमोलिः ॥ ४१ 
अ्तरलच चतुष्कं जप्यात्तावत्सहसखमपि जुडइयात् | 
शद्धेसिलेर्घते्वा द्ग्धान्नदग्धमूरुहधमेर्वा ॥ ४२ 
तत्पुरुषाद्याः सव प्रधानसप्रोक्तबादहृडहेतियुताः | 
उल्लसितसमुखचतुष्कास्तं जोरूपो विलक्षणस्त्वो शः ॥ ४३ 
आहतिरादया मूतिभिरङ्गरन्याऽपराऽप्यनन्ताद्येः | 
अपरोमादिभिरपरेन्द्रादयेरपरा तदायुषे; प्रोक्ता ॥ ४४ 
कथयामि मनोिधानमन्यन् सुनिपुज्यं प्रवरं पिनाकपाणे | 
खतनौ परिकल्या पीटमङ्गान्यमि विन्यस्य तथेव मन्ववर्णान् ॥ 

न्म॒खांसोरुयुग्मेषु षडवर्णान् क्रमशो न्यसेत् | 
कण्ठमूले तथा नाभी पाश्वंयुक्पृषठद्रत्सु च ॥ ४६ 

प्रणवस्य भरतयोन्यात्रल्रमितरेषां yaaa च वदन् न्यासादौ मन्तविशेषान् 
्रह~-तारादिति | अनेन चाऽचरतच्छन्यासः सूचितः ॥ २६॥ ३७ ॥ 

प्रोक्तं पूवंमिति प्रासाद इत्यथेः। भ्रं बोजम्। श्राय शक्तिः ॥ १८--४९. ॥ 
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मृद्खस्यनेवघ्रागेषु दोःपत्सस्यग्रकेषु च | 
सशिरोवक्छह दयजटरोरुपदेष्वपि ॥ 39 

दाननपरप्वेणाभोल्याष्यवरदेषु च | 
सुखांसद्दयेषु तन् परान् पादोरुकुक्तिषु ॥ ४८ 
ऊर्ध्वाधः क्रमशः कुर्याद्नोलकन्यासमुत्तमम् | 
पुनस्तत्पुरुषाघोरसव्योवामेशसंन्ञकान् ॥ ४९ 

ललाटजटरद्यसद दयेषु क्रमा्यक्षेत् | 

पुनस्तव्प्रतिपच्यधं जपेन्मन्तमिमं gat: ॥ ५० 
नमोऽस्तु स्थाशुभूताय ज्योतिलिङ्ाह ख|तात्मने | 
चतुमूर्तिंवपुण्कायाभासिताङ्गाय wag ॥ ५१ 
कुर्यादनेन aaa निजदेहे समाहितः | 
मन्तो पुष्पाञ्जलिं सम्यक् विशः पञ्चश एव च ॥ ५२ 
gaia एव We प्रागङ्गेमेलतिभिः शक्तिभिस्तदनु | 
वषप्ालचण्डदुगां गुहनन्ट्गिणपसेन्यपाः GRIT: ॥ ५३ 
पुज्याश्च वासवादयाः पुनरुपहारः क्रमेण भक्तिमता | 
अभ्यविते हते च स्तोतव्यः data पुनरोशः ॥ ५४ 
नमो पिरिच्चिविष्णवो शभेदेन परमात्मने | 
सग संस्यितिसंहारव्याहति[ ata [व्यक्तमूतये ॥ ५५ 
नमञ्चतुरघाप्रोट्भूतमृतभो| भू ]तात्सने भुवः । 
भररिभारातिसंहवे भूतनाधाय शलिन ॥ ५६ 
विप्वग्रासाय विलसत्कालकूटविषाशिने | 
तत्कलङ्धाङ्क्तिग्रोषनोलकरडाय ते नमः ॥ ५७ 
नमो ललाटनयनप्रो्ल सत् छ्षष्णवत्मंना | 
ध्वस्तस्मरनिरस्ताधियोशिष्येयाय Was ॥ ५८ 

मन्वमिदं सुधोरिति। मन्ा्ंगतपरानत्त इत्यथः ॥ ५०।५१।५२ ॥ 

मन्तो पुष्ाच््रलिमिति। मूलमन्तयोगमाडइ , सम्यगिति । सप्रतिपत्ति- 

afters: ॥ -५२--६& I 
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नमो देहाधंकान्ताय दग्धदक्ञाध्वराय च | 
चतुग a ष्वभीष्टाथंदायिने मायिनेऽणवै ॥ ५ 
खलाय भूलभूताय शूलदारितविदिषे | 
HAVA नमश्चन्द्रवण्डमण्डितमीलये ॥ € 
विवाससे कपर्दान्तर्भान्ताहिसरिदिन्दवे | 
देवदैत्यासुरेन्द्राणां मोलिघ्रष्टाङघ्रये नमः ॥ ६१ 
VARIA भक्तानां सुक्तिसुक्तिप्रदायिने। 

व्यक्ताव्यक्तखरूपाय AKUMA नमो नमः ॥ ६२ 

नमोऽन्तकान्धकरिपवे yas 

नमोऽस्तु ते दिरद्वराहभेदिने | 
विषोल्लसत् फणिवरबद्भ्ुतंये 
नमः सदा हषवरवाहनाय ते ॥ ६३ 
वियन्मरुइतवहवावेसुनख रा- 
मखेशरव्यखूतमयृखसूतये | 
नमः सदा नरकभयापभेदिने 
भवेह नो भवभयभङ्क्रदिभो ॥ € ४ 

सतुत्वन्दुखण्डपरिमण्डितमीलिमेव- 
सुद्ासयेत् Gata हदयाभ्बजे खे । 

अभ्यच्य देह[व मपि संयतचित्तहत्ति- 
। भूत्वा शिवो जपतु मन्वमहेशमेनम् ॥ ६५ 

सन्तप्ये विप्रान् पुनरेवमेव संपुजयेदिन्दुकलावतसम् | 
जपेट्यथाशक्ति शिवखङ्पौ भूत्वा तथाऽन्ते च शिवः स भूयात् ॥ 
अमुमेव मनुवरं Aqua Tawa अभितो निरुदम् | 
जपत्वा चपतरूसमिघां मघुरयुजां मनुसडखमपि जुहयात् ॥ eo 

शक्तिपञ्चाच्तरविधानमाइ --असुमेवेति । ड दिगुतेन agate अङ्गानि | 
ऋष्यादिकं पूववत् । चो बोजम् । ङ शक्तिः । अष्टाक्तरस्याऽप्येवमेव बोजशक्तौ | 
पञ्चा्णोक्तान्यङ्ानि । इति छाङ्दियोगवाधकं न भवति ॥ ६- ७३ ॥ 
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बन्दे हरं वरदश्चलकपालहस्तं 
साभोतिमद्विसुतयोज्ज्वलदेहकान्तिम् | 
वामोरूपोटगतया निजवामहस्त- 
न्यस्तारुगोत्पलयुजा परिरग्धटेहम् ॥ ec 

आघ्रतिरङ्गेराद्या क्लेवादययाभिरनु aay | 
मावारशेशेरुतं पञ्चाबरणं विधानमोशख ॥ ce 

आप्यायिनौ शशियुताऽप्यरुणाऽग्निमाया- 
विन्द्न्तिका च नकुलौ भुबनेन्दुयुक्ता | 
दोघी कलायुतबिषश्च शिवायवर्णाः 
स्याच्छलिनो मनुरयं वसुवणंयोगौ ॥ Oo 

वामाङ्न्यस्तवामेतरकरकमलायास्तघा वामबाड- 

न्यस्तारक्तोत्पलायाः स्नविघ्तलसदामबाद्ः प्रियायाः | 

सर्वाकल्पाभिरामो घ्रतपरशुखगशेष्टः करैः काञ्चनाभो 
ध्येयः पद्मासनस्थः स्मरललिततनुः सम्पदे पावतोशः ॥ ७१ 

प्ञ्चार्णोक्ताङ्ञयः पञ्चब्रह्म प्रदिष्टपूजञ् | 
वसुमितलक्षजपोऽयं मन्वस्तावत्यहखहोमश्च ॥ OF 

दूति जप तपुजाध्यानके रोशयाजौ 
प्रियतरचरितः सात् सवंतो देहभाजाम् | 
धनविभवयशःश्रौ सम्पदा दौघंजौवी 
aqfaufe च शेवं तत्परं धाम भूयात् ॥ 9३ 
दति श्रौप्रपञ्चसारे सप्तविंशः पटलः | 

इति योपद्मपादाचायंज्लते प्रपञ्चसारविवरणे 
सप्तविंशः पटलः | 
[र 
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अथ waa मन्तो दक्तिणाभूतिसंन्नितः | 
जपतामिष्टसंसिडिविधानसुरमादपः ॥ १ 

afe: fam कालकं कामिकायुग्रयेक्न रः | 
तुध्यामध्यगताः ae वटमूलनिवासिने ॥ २ 
नेधाठनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे | 
तारशक्तिनिरुडोऽयं मन्तः षटविशदच्चरः ॥ ३ 
YR: Wal सुनिन्छन्दोऽप्यनुष्टप् समुदाहृतम् | 
दक्िणसूतिशद्रोऽसख देवता समुदाहृता ॥ 
तारशत्यादिकहडगदयन्तंमन्ता्तरेः क्रमात् | 
त्वल्तिवसुवसखमग्निगुणवरंविभागशः | 
मन्व कुर्यात् षडङ्गानि जातिवुञ्खि समाहितः ॥ ५ 
कालिकश्वुतिदृरगण्डदयनासाश्यक्षे दश | 
दोःससिकरछाननहन्नाभिकय्यन्धुषु क्रमात् ॥ é 
पत्सख्िषु पुनदास्यां मन्वविट्व्यापकं न्यसेन् | 
एवं न्यस्त शरो रोऽथ वचिन्तयेन्सन्तदेवताम् ॥ © 
सुद्र भद्राधंदावौः सपरशुहरिणां बाडहभिर्वाहुमेकं 
जान्वासक्त SATA भुजगवरसमाबदकच्चो ISTH: | 

प्रासोनश्चन्द्रखण्डप्रतिघटिलजटः Muncaaar 
दयाटायैः शुकादेमंनिभिरमिहतो भावशुद्धिं भवो वः ॥ ८ 

एवं पञ्चवक्रस्य शिवस्य मन्तानभिघाय दक्तिणवक्तप्रधानं सोम्यमन्तमाह-- 

अथ uaa इति। «fai विनियोग va. ओरौ बोजम्। sf 

शक्तिः। मन्तो कुर्यादिति। सवेन्न(दियोग उक्तः ॥१।२॥३२॥४॥१५॥ 

erat aafafefa | प्रणवश्क्तयोः waa योगं जाननत्रिल्यथः [ आद्यन्त 
प्रणवश्तयोरेकलत्वं जानन्नित्यथं इति पदार्घादर्शोद्यतपाठः Ju & ॥ ऽ ॥ 

ध्यानमादह- सुद्रामिति ॥ ८ ॥ | 
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प्राकप्रोक्तविधानेन च सम्यक् संपूज्य साधु AANA: | 
कतसंदोच्तो मन्तो जप्यादेनं मन॑ समाहितधघौः ॥ 
दाविशदयुतमानं प्रतिजप्व जुहोतु तद् शंशमितेः 
दुग्धा्र तेस्िलेवां साज्येन पयोऽन्धसा दयेनाऽपि ॥ १० 

waa मन्दमेनं दनमनु गिरिश gufacat च इत्वा 
स्तुला नला मनोवाक्तनुभिरवदहितः प्राप्य कामानशेषान् | 
व्याख्याता चागमानां सुवि कविषु वरः साधु वैदान्तवैदो 
Wag सोऽद्ेतविद्याफलममलतरं याति शेवं पदं तत् ॥ ११ 
जोवशिखिकणंरेफान् प्रतवश्य oifenta पुनरपि तान् | 
मेधाप्यायिनियान्तास्तानेव तरान्तिकान् सतनुरूपान् ॥ १२ 
आभाष्य चटग्रचटौ सकहवमौ बन्धघातयौ कष्य | 
प्रोक्ता वर्मास्वावधि समुदधरेच्छक्तिपूवं कं मन्वम् ॥ १३ 
कटधिरस्याऽघोराष्यः संप्राक्लश्विष्टवु च्यते च्छन्दः | 
र द्रोऽप्यघोरपृवं; संप्रोक्ता देवताऽस्य मनोः ॥ १४ 
त् Vata: शिरोऽपि षड्भिः शिखा तथा दशभिः | 
तावद्धिरेव कवचं दगष्टभिर्बादशभिरपि चाऽस्वम् ॥ १५ 
कादगाखखकर्द्न्राञ्यन्धरुषु जानुजङ्गयोः पदयोः | 

एकादशधा भिद्धेमन्तार्थेन्यं सत faa? मन्तो ॥ १६ 
परञ्चभिरयो सषडभिर्बाभ्ममप्यष्टभिश्चतुभिश्च | 
षडभिश्चतुस्येण च षड मिरदाभ्याच्च भेदितः क्रमशः ॥ es 
कालाभराभः कराग्रैः परग्रुडमरुकौ खङ्गखटौ च वाणे- 
ष्वासौ शलं कपालं दधदतिभयदो भौषणासखस्तिनेवः 
Ravel मन्ोति । शक्तचनन्तरं again उक्तः [ न्यासमन्तादौ 

प्रण वशक्तियोग उक्त इति पदाथोदर्शदतपाटः | ne ॥ 

इयेनाऽपोत्यपिवाथंः ॥ १०॥ ११ ॥ 

दक्तिणवक्तप्रधानमेवाग्नेयं मन्वमाह-- जोवैति ॥ १२॥ १२॥ १४ १५॥ 

विग्रहे मन्त्ोति। न्यासमन्ठेषु प्रणवशक््यादियोगाधेः। दं बोजम् । 

ष्टी शक्ति; ॥ १६।१७।१८॥ १८२० ॥ 
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रक्ताकाराम्बरोऽद्धप्रवरघटितगावोऽरिनागग्रहादोन् 

खादच्रिष्टाधंदाथौ भषदनभिमतोच्छित्तये स्यादघोरः ॥ १८ 

खच्छो FAA भवेदघोरः काम्यक्रियायामपि रक्तवणंः | 
क्ष्णोऽभिचारे TETAS च प्रोक्तो AT: सखादपि लच्मानः ॥ १६ 
घ्रतावसिक्ैस्िलितरडलेश्च जपावसाने जुहयाद शं | 
घ्रतघ्चतेर्वाऽथ इविभिरेव तावत्प्रज्ञुछन् समुपरति कामान् ॥ ₹० 

ल्ञेखास्यितसाध्याक्चरविलसत्कणि कं कलावोतम् | 
वर्गष्टकान्तक्षेसर मन्व्ये सहलच्यात्तरोल्ञसितम् ॥ २१ 
मन्ताक्तरचयोयदलमध्यदलाग्रकञ्च ARTS | 
वद्धिपुटाखिसमाश्रितकवचास्वं प्रतिविलिष्य यन्तमिदम् ॥ २२ 

कला समाप्य मण्डलम विनिः चिप्य पुरयैत् कलशम् | 
We पिनाकपाणेगंव्यैर्वा कायक प्ततोयेर्वा ॥ २३ 

अङ्ाहतेरलु च हेतिभिरोरिताभिः 
पश्चाच मादभिरथाऽपि दिशधिनायेः | 
संपजयोत विधिनेति usatia- 
सगेण वा मनुपरिस्फरणाय समन्तौ ॥ २४ 

अआज्यापामागसमितिलसषपपायसाज्यकंश्च YAR | 
रावी सहखहामाद्भूतापस्मारादिशन्तिरुदिष्टा ॥ २५ 
सितकिंश्ुकनिगर्डीकनकापामागजन्मनां समिघाम् | 
पृथगपि सहसखहोमात्रि्रहमोच्तोऽचिराट्ग्रहाणां स्यात् ॥ २६ 

पूजायन्रमाह--द्ज्ञेखेति । साध्यात्तरमिति । साधकाद्यत्तरस्योपलत्तणम् | 

कलावोतमिति । स्वरबष्टितमध्यबोजमित्यथंः । अन्त्ये सहलक्तयाच्रोल्नसितसिति। 

अन्तये ca सहलकत्तयाच्तरोल्लसितम् | Walaa । va हि भुवनं कषत 

इति। स एव लकारेण ae qaqa इति सहलच्या्तरं तनोद्वसितमित्यथेः | 
अथवा हकारलकाराभ्यां सह वतमानं चषका तेनाऽन्त्येन उल्लसितमित्यन्यद लेऽन्तर- 

त्रयलेखनमनेन दशितम् समाप्य मर्डलमिति। वत्तराश्यादिकं बहिः 

कल्पयितव्यः ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
परिस्पुरणं fafa: | मन््ोति। प्रणवशक्तिपुटितल्नसुक्लम् ॥ २६।२५।२६ ॥ 
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गव्याक्तेजयात् परथग्टशशतं मन्तो मयरेष्यके- 
भ यस्तश्चतुरङ्गुलेश्च शिवपञ्चम्या निशायां FAT 1 
सपिर्मांगसपञ्चगव्यचसुभिः aft: ससंपातकं 
eat तत् प्रतिमोजयेत् प्रतिशमं यान्व्येव सवं ग्रहाः ॥ २७ 
षट्कोणे कणिंकाथां स्फरयुगलयुतां साध्यगर्भाञ् शतिं 
कोणागे प्रष्फुग्दन्दकमथ विलिडेन्मन्ववर्णान् sag | 
षडवेद दन््षडवेदकचतुयेगषटसंख्यकान् बाद्यषटक्षे 
वमास््राणां तदेतद् यहमदभ यद्द् यन्माघोरमाहइः ॥ रट 
नचरिप्योनच रोगान ग्रहपोडा न शस्बाधा च। 
न् चवेलंरुजो म्यान् स्प शन्यघोराश्चमन्तजापरतान् ॥ २९ 
तस्यादबोरयस्वमन wala समचयेत्तदिहितं विघानम् | 

नेच aad समस्तवाञ्छासंसिडूये चाऽथ विसुक्तये च ॥ २० 
खसघ्मः कणयुतोऽघचन्द्रवान् 

कुपञ्चमो दोन्दुयुतो wares: | 
मनुस्त्वथं SAAR Te 
समोरितः AIATAUTA: ॥ २१ 

ere कहालाष्य्न्दो देव्यादिका च गायवो | 
स्यादेवता च खल्युञ्चयरुद्रोऽज्ञन्यथाचरेद् AYAT ॥ २२ 

पुटितनलिनसंस्थं मो लिबडन्दुरेखा- 
गलदटसतजलाद्रे WRISTAAAT | 
खकरकलितसुद्रापाशवेदाल्माल 

स्फटिकरजतमुक्तागीरमी शं नमामि ॥ ३३ 
मन्तो मयरेति। शक्वनन्तरं चिन्तामख्यिग उक्तः ॥ २७।२८।२९॥२० ॥ 

शवस्य वोष्ववक्तप्रधानं मन्तरवयमाह- खसप्तम इति ॥ २१॥ 

aaa गुशेति। नाभिद्दुश्वमध्येषु अत्तरन्यासानन्तरं दोघ- 

सखरयुतेन गुणा अङ्गान्याचरेदिव्थः। ॐ बोजम्। सः शक्तिः ॥ ३२॥ 

स्फ़टिकरजतसुक्तावण मिति एक कात्तरप्रधानेषु ama ध्यानेष्वपि 

वर्णविशेष उक्तः ॥ २३ ॥ 

२८ 
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जप्पव्योऽयं मन्ववथंस्िलक्तं days Haq wenn: 
द्ग्धाज्याक्तैः शुदवण्डंगडच्या गुवदिशात् साधको हव्यवाहे ॥ २४ 
अर्चा कार्या Faw Tans स्यादष्यङ्गेलोकपालेस्तदस्तेः | 
सम्यक् पूजावस्तुभिमन्वजापो प्रोक्तं हतन खलयजेतुषिधानम् ॥ २५ 
दति जपइताचनादिभिः सिद्धौ मन्वोक्तलूतिविहिततनुः | 
समाचरेच्निजान्तथोगं क्ृलयापखलुनाशकरम् ॥ ३६ 
तारनालमथ मध्यपववं हायकणिंकयुतं क्रमो त्क्रमात् | 
चिन्तयेियतमन्तरा शिवं atest च नियतावुषेऽजयोः ॥ ३७ 

ऊर्ध्वाधः प्रोतपद्यदयदलनिचितेरक्षरेस्तप्रवाद- 
रादयन्ते मन्दमन्दप्रतिगलितसुघापूरसंसिच्यमानम् | 
गुवादेणादिति। द्रव्यदेवतक्यन्नत्वसुक्तम् ॥ २४ ॥ 

सम्यक् पूजा वसुभिरिति! अखतमवेरिव्थं; । मन्जापोति। मन््रा- 
ज्ञाता मन्ते वोता च । मन्बजापोल्यनेनाऽचौं विशिनष्टि! शिवपदादाविभूय 
तदेव विलोनया मायथाऽख्तसय्याऽचां कार्ये्यथंः। वच्यमाणमन्तेणाऽर्चा 
कायेति भावः ॥ २५॥ 

मन्वोक्तमूतिं विहिततनुरिति | मन्तगततत्तदक्तरानुगतहृखषरपच्चकेन सार्धम् 
उक्ीरोशनादिमूतिंभिविहिततनुरिति। प्रणवादिप्रधानयोगषु न्यासविशेषा 
कथिताः। तत प्रणवप्रषानयोगी Ties st at इति ate: साधमोशणनादि- 
gata: anaaand कुर्यात् वोभिल्यादिभिः साधं वा। इतरयोस्तु 

योगयोर्ज्वी' सोमिल्यादिभिः ara न्यासः काय; । सै; साधं समश्टिमूर्तरित्यथे- 
सिद्धमेतत् ॥ ३६ ॥ 

प्रणवप्रधानं योगमाह- तारेति । क्रमोतृक्रमादिति । ऊर्वीधोसुखपड्मदयं 

क्रमोत्क्रममन््रासकं चिन्तनोयमिदयुक्तम्। चिन्तयेद्धियतमन्तरा शिवमिति, 
नियतमन्तरा नियतस्य नित्यस्य मायाबोजस्याऽनुलोमविलोममन्तरमध्यसखितस्य 

अन्तरा मध्ये शिवं पञ्चात्तरमित्यथः। ततो ध्यानाथंमीं नमः शिवाय 
मिति मन्त्रः सूचितः अनुलोमविलोममध्ये। अत च faa: स्फटिकनिभः 

Sa वोणावादनपरो ध्येयः ॥ ३७॥ 
afaaa योगी मन्त्रान्तरं शिववाचकमाह--ऊर्ध्वाध इति । पूववत् aed 

BRM दलेष्वपि अच्तरत्यं लेख्यमित्याह-दलनिचितेरचरेरिति। स्ररविशिष्ट- 
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ईशानं सुच्छमरूपं विमलतरसुषुन्नान्तरा सत्निषख 
ध्यायन्नाप्रोति रोगैनिंयतपरिहतस्तन्नपाद्ध॑मायु; ॥ ३८ 
आदौ तारं विलिखतु ससाध्याह्वयं कर्णिकायां 
दिक्पवेष्वप्यपरमपरं बाऽपि तत्कोणक्षेषु । 
भुयो भूमेः Way BMF तदसेषु टान्तं 
TH बन्धग्रहगदविषध्व॑सि यन्तं तदेतत् ॥ ze 

दति क्तयन्तविभूषितमश्डलमध्ये निधाय कलशमपि | 
आपूय चाऽभिषिच्चेच्छीवश्यकरं ग्रहाभिचारहरम् ॥ ४० 

ततण्िन्नोद्धवानाञ्च समिदिश्चतुरङगुलेः | 
द्ग्धसिक्तैः समिदधऽग्नी षरसहखयं इनेत् ॥ ४१ 
यस्तु Isl Asad थावत्संखष्येन साधकः | 
तावत्संष्यैः सुधाकुम्भैरग्निः प्रोणाति Weta ॥ ४२ 
आप्यायितोऽग्निना शवं: साधकस्येष्ितान् वरान् | 
प्रदयादायुरादयांश्च दुरन्तान् प्रलयान्तिकान् ॥ ४३ 
मन्वान्ते साध्याख्यां पालययुगलं प्रतोपमपि मन्तम् | 
प्रोक्ता समाप्येन्मनुमयमपि ख्लुञ्चयाद्वयो मन्तः ॥ ४४ 

नामन्तराणां लेखनं कतंव्यमित्याह-्राद्यन्तैरिति। अ AW इत्यादयः अन्ते 
येषामक्तराणां तान्यायन्तानि तैरित्यथं;। तस्मात् प्रणवसम्बन्िभिः खरः 
केसरस्थाने Taal aA: खरेः दलमध्ये वै्टयित्वा सकारसम्बन्धिभिः 

खरैः दलाग्रे बेषटयेदिव्यथंः । पूर्वाक्तपदचेऽपि समानमेतत् वै्टनच्रयम् । ईशानं 
ameufafa मन्तविरशेषमाह । इकारः aa) ततः ड 
Sarna नमः दं इति मन्तः fas: अनुलोमविलोममष्ये। अत्र तु शिवो 
वोणा वादटनपरो ध्येयः ॥ २८ ॥ 

बाद्यप्रयो गाड़ यन्तमाह-आदौ तारमिति ॥ २९ ॥ ४० ॥ 8१ ॥ 

होमकाले प्रतिपत्तिमाह- ताव त्संख्येरिति ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ 
मध्यवोजग्रधानमान्तरं योगमाह -मन्वान्त इति। मन्तमपि प्रोक्ता 

mad प्रतिलोमं समापथेदित्यन्यः। पालंचैत्यस्थाऽन्ते sat नमः शिवाय 
ज्चोमित्येतकन्तसुक्ता प्रतिलोमसुचरदित्यथंः । रजतवण सुद्रापुस्तकधरा tata 
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अधवाऽमलकमलपुटान्तरितं शिशुवैशभूषयं रुद्रम् | 
ध्यात्वा AMS AMIS YAR A खलयनाशनं दृष्टम् ॥ ४५ 
चतुरङगुलिपरिमाशरखताखण्डंरधाऽकसाहखम् | 
TRAY दश्धसिक्त रारोग्यायाऽऽयुषे च WaT च ॥ ve 

Saat बटतिलटूर्वाः मयो aa पायसं क्रमेणेति | 
सप द्रव्याण्यक्तान्येतेजं इयात् पृथक् सहसरतयम् ॥ ४७ 

तोत्रे ज्वरे घोरतरेऽभिचारे सोन्माद दाहगदे च मोह | 
तनोति शान्तिं न चिरेण Aa: सञ्चोवनं चाऽब्दश्तप्रमाणम् ॥ ४८ 
सम्भोजयेद्वोमदिनेघु बिप्रान् सप्राधिकान् खाद्भिरत्रभोज्यैः 
सतणका गाश्च इतावसानं दद्याद् दिजैभ्यो इतकमक्लदधाः ॥ ve 

निजजन्यदिने शतं शतं यो BRAS SMITA VATA: | 
मधुरे; प्रतिभोजयेच षिप्रानभिवाञ्छच्चियमेन दौघंमावुः ॥ ५० 

अधवा सप्तभिरेतेदटव्येरेफेन वा सडखतयम् | 
जन्यच्ंहोममादा्चिरुपद्रवमुत्तमं ब्रजेदायुः ॥ ५१ 
दूर्बावितयेजं हयान्मन्ददिदेकादशडइतोदि नशः 
जिलाऽपसखखयरो गान् प्रयाद्यसावायुषञ्च देष्यमपि ॥ ५२ 
aaa वितये छत्राकाश्मयवकुलजेरिधमेः 
क्रमशो इनेत् aed नश्यन्यप्रशल्युरोगदुरितानि ॥ ५३ 

ध्येया । पुनः पूव॑वदक्तरत्यविशिष्टषोडशखरयुक्तं पडमदयं सञ्चिन्त्य तन्मध्य 
सृद्रापुस्तकधरं शिवं सच्चिन्य पालयान्ते sat ई&शानाध नमः ज्वोभिति जपित्वा 

प्रतिलोमं जपेदिति मध्यबोजयोगः ॥ ४४ ॥ 

ठतोयवोजप्रधानं योगादिकमाद-अ्रथवेति।  कमलद्थं ava 

खरविशिष्टमवराप्यनुलोमविलोममन्वात्मकं द्षटव्यम् । fe aa: शिवाय खोमिति 

caine: | fa ईशानाय नमः खोमिति Zana: | aa त्रिवषें दिग् वाससं 
विचिव्रकिद्भिण्यायलं कतं वामहस्ते अर्धन्दुधरं तमेव दकिण्हस्तेन भक्तयन्तं 

सुक्तावणं देवं Sal च ध्यायेत् । अरधनारोश्वरो वा aaa ध्येय इति॥ ४५॥ 
॥ ४६ ॥ BOW ४८॥ SAN ROU YI 

मन्तरविदेकादशहतोरिति। पञ्चा्तरयोग उक्तः ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
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सितसिद्ाधः सहसखादत्या नश्यन्त्यपद्रवा ज्वरजाः | 

तददपामागहइ तान् सव्यञ्जयमप्यरोगतां लभते॥ ५४ 
प्रोक्तेष्यानजपाचनादतविधानादय ख Basa 
यो मन्तौ प्रमजेन्मनं प्रतिदिनं प्रातः प्रसन्चाशयः 
त्ेष्टानि भवन्ति संख्तिरपि स्फौता च yates: 
सम्पन्नाः सुसुखो च जोवति चिरं देडापदि स्छाच्छिवः ॥ ५५ 

दृति श्रौप्रपञ्चसारे अष्टाविंशः पटलः | 
प्रभजेद् यो मन्वोति। प्रणवान्ते शक्तिबोजयोग उक्तः ॥ ५५ ॥ 

इति ओपद्चपादाचायंक्घते प्रपञ्चसारविवरणे 

अष्टाविंशः पटलः | 
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अथ सजपइ तादयो वच्यते साधुचिन्ता- 
मणिरभिमतकामप्राञ्चिकस्पदरुमोऽयम् | 

अनलकषमरेफप्राख्सल्यान्तबाम- 

श्रुतिहिमरुचिखर्डेभरख्डितो मन्वराजः ॥ १ 
चटषिरपि काश्यप उक्तन्छन्दोऽलुष्टप् च देवतोमेशः 
यान्तेः षड़मिवेखरङ्ं वा देवताऽघनारोशः ॥ २ 

अदहिशशधरगङ्ग बद्धतुङ्ाप्तमीलि- 
श्विदशगणनताङ्त्रिस्लोचचणः स्वौविलासः | 
भुजगपरशुशलान् खड्वद्कौ कप्रालं 
शरमपि घलुरौशो विश्रदव्याचिरं बः ॥ ३ 

हावभावललितार्धनारिकं भौषणाधंमथवा महप्वरम् | 
पाशसोत्पलकप्रालशलिनं चिन्तयेच्जपविधौ विभूतये ॥ ४ 
अथवा पोडशशुलव्यग्रभुजा चिनयनाहिनद्ाङ्गो | 
अरुणां शुकानुकल्लेपनवर्णाभरणा च भगवतो ध्येया ॥ ५ 
विडिताचंनविधिरथाऽनुदिनं प्रजपिदशायुतमितं मतिमान् | 
अयुतं हनेचिमधुराद्रं तरेसिलतण्ड लैस्तदवसानविधौ ॥ & 
शेवोक्तपौ दाङ्पदेययावद् दक्तेचदुग॑नैगसेम खादः | 
समाढमि दि कप्रतिभिमडशं पञ्चोपचारेवि धिनाऽचयोत ॥ 9 
ऊष्ववक्वप्रधानमन्तानन्तरसुत्तरवक्तप्रधानं मन्तं वदन् विनियोगमाह-्रथ 

agar इति neu arn 

उमेशदेव तापक्ते ् यानमाह-अहोति ॥ २॥ 

अधेनारोश्वरदेवतापक्तेऽप्याह--हावभावेति। पुरश्चरशे निल्यजपपूजादौ 
श्रधेनारेष्वरध्यानं नियसयति-जपविधाविति ॥ ४ ॥ 

्रुरप्रयोगे ध्यानमाह--ञ्रथवेति। रं बोजम्। Bi शक्तिः ॥ ५॥ 
मतिमानिति । उन्मन्यन्तं व्याप्तचित्त इत्यथः ॥ ६ ॥ 
अङ्गपदेंथावदिति। सरवज्ञादियुकतैरित्यथैः। सुखादैरिति। व॑ ania 
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आरभ्यादिज्वलनं दिकसंस्धेरष्टमिर्मनो्बरयैः | 
आराधये माहटमिरित संप्रोक्तः प्रयोगविधिरपरः ॥ ८ 

तपूव हसलिपिक्॑युतं जपादौ 
जप्रणां प्रबरमितोड शेचिदाद्ः | 
प्रास्रादाययुतजपेन सङ्क कु्था- 
दाषैशादिकमपि नोशुजाञ्च मनवः ॥ € 

शिरसोऽवतर्चिशेशविम्बस्यितमजभिवं तमागलत्सुधादरम् | 
अपरखल्यहर विषञ्वरापश्मतिविधर््तशियोरुजापह्च ॥ १० 
fanaa विकौणकोग व प्वानरगेहदितयाहतदि कोणम् | 
विगतखरबोतसुत्तमाङ् स्प तमेतत् पयेत् त्षणाद् ग्रहातिम् ॥ ११ 
वङ्केवि म्बे afsaa प्रज्वलन्तं Wea बौजं मस्तक DAHA: | 
ध्यात्वाऽऽवेशं कारयेदन्धजौवं AST वा सस्यगाघ्राणनेन ॥ १२ 
Yate: Yaa: पीणिकश्षममविधीं Asay रको 
रक्तादिः च्ोभसंस्तोभनविधिघु इकाराट्को इमवशः 
धमरोऽङ्गमदनोच्ाटनविधिषे समोरारिक्षो at set |feam: 
wa: स्तम्भनादौ मनुरतिविमसो सुक्तिभाजामना[दा]दिः ॥ १३ 
AU प्राणगेहश्ितमय नयने aaa विधत्ते 

वाधियं कणरम्धऽदितमपि वदने कुलिमं श्रूलमाशु 
ada समीरं सपदि शिरसि वा दुःसहं Wace 
qa करडनालेऽवनिहतमथ तन््र्डले बौजमेतन् ॥ १४ 

नमः दइल्यादिप्रकारेण german: अथवा देवस्याऽग्रमारभ्य 

पूजयेदिल्यथंः ॥ ७ ॥ 
अर्धनायेखरध्यानपक्ते ASA अावरणान्तरमाह -आरमभ्येति ॥ ८ ॥ 

कातपूर्वमिति। रेफं परित्यज्य तत्स्थाने इत्यथः । प्रासादादिल्मपि 

तथेव ॥९॥१०॥ 

निजव्णविकीो्ेति। निजशब्देन वैष्वानरो स्बूलमन्तशोक्ः। अतः सवे- 

कोेष्वग्निगोजं लिखित्वा तषु बीजेषु garcia षटकोण्पूवेकोणमारभ्य 
लिखित्वा मध्यगतागिनिवोजे बिन्दौ ad लिखिता तत्र वच्छमाणक्रमेण मकार 
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प्राक्षेयल्िषि च खराहतसिदं नेते स्मतं तदजं 
योनौ वामदशोऽखविखतिमथो कुन्ती च शलं जयेत् | 
विस्फोट सविषे ज्वरे afa तथा रक्तामये faa 
aie Mune स्मरेदिधिमिमं dana मन्तवित् ॥ १५ 

साध्याया हदयकुशेशयोदरस्यं 
प्राणाख्यं ट्मभिबध्य बौजवर्थैः | 
तेजस्तच्छिरसि विधं विधाय वाते- 
नाकर्भद्पि निजवाञ्छवैव मन्त ॥ १६ 

पारिभद्रसुमनोदलभद्रं वह्किविम्बगतमत्तरमेतत् | 
संस्मरेच्छरसि यद्य स वश्यो जायते न खलु aa विचारः ॥ १५ 
निजनामगभंमथ बोजमिटं प्रविचिन्य योनिसुषिरे gem: | 
वशयेत् च्षणाच्छिततया मनसः सखवयेच शुक्रमथयवा रुधिरम् ॥ १८ 

निजशिबशिरःितं तदीजं स्मत्वा प्रवेशयेद् योनो । 
यस्यास्तत्यम्पकत्ताञ्च खवयेत् क्रमेण| षणेन | वशयेच्च ॥ १९ 
पररेफगभ॑घतसाधष्टपदं fant इताशयुगषट्क्तम् | 
विगतखराहतममारभुवि सिव्मेतदाश्च वशयैद्रमणन् ॥ २० 

सम्बन्धरेफोदरे साध्यं Met मोदरे वा साधकं want कमं च विलिखेदिति 
सिद्धम् ॥ ११॥ १२ १२॥ १४॥ 

dana मन्तविदिति। वकारयोगेऽन्ते पञ्चक्तरयोगखोक्तः ॥ १५ ॥ 

वातेनेति। काकचच्च वातेनेत्यथंः 1 निजवाञ्छयेव मन्तोति । सूलाघारगत- 
मन्ताग्नो साध्यप्रक्तेप उक्तः ॥ १६॥ १७॥ 

शिततया मनस इति । योनिखमन्वरञ्ज्वाबदस्य तस्या मनसः afay- 
नि;खतङ्कर्डलो शक्तचाकषं णएध्यानमुक्तम् । aaa: यस्य प्रतिबन्ध इष्टः । 
शक्रस्य रक्तस्य वा तदाखये एथिवोबोजसमणं चिन्तयेत्! इतर चाऽग्निवोजख्यं 
तत इष्टं भवतोत्यथं; ॥ १८ ॥ 

उभयोरपि सहच्रणाथमग्न्यष्धतखप्रयोगान्तरमाह --निजगिषेति । लिकग- 
fafa । त्रिकोणगतमित्यथेः। इताणयुगामकं षट्कोणं इताशयुगषय्कं तेन 

हतमित्यथेः। अत्राऽपि कोशेषु मन्त्रात्तरयोगो द्रष्टव्यः ॥ १९ ॥ २० ॥ 
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मघुरवयसंयुतेन शलोरजसा gafant विधाय तैन | 
मनुमा जुहयात्तया[ था] विभज्य fafed यस्य क्रते वशोभवैत् सः ॥ 

बिषपावकोदयदभिधानगदं sad कुकोणघ्र[यु | तलाङ्लिकम् | 
अद्धिपरचक्र प्परिजप्तमिदं शिरसो सलं प्रशमयेददनात् ॥ २२ 
करे फेनाऽवसरुद्ााऽपितदहनयुजा मल्जया मेन वामं 

ed संवेष्य वक्षोरुहमनलसमी रौभिरंसदयच्च | 
वक्ते नाभो च ae सुमलतिरथ fafa:faa विन्दं निशेशं 
वच्चस्याधाय बडका चिरमिव विहरेत् कन्दुकेरात्मसाध्येः ॥ २३ 
Hal TS: पुरमनु मनं बन्धजोवेन afa- 
त्राधायाऽगिनं बिधिवद्भिसपृज्य चाऽऽज्येः शताख्यम् | 
वेलोहाख्ये प्रतिविहितरसंपातमष्टोत्तरं a- 
इत्वा जप्तं दुरितविषवैतालभूतादिहारि ॥ २४ 
साध्याख्यागभ॑मेनं लिख टहनघुरे कशथिंकायां od 
बाद्याखिष्वङ्गमन्ह्ान् दलमनलु परितो बोजवर्णान् विभज्य | 
भूयोऽचः aifeatetfayg afay कुगेहासखक्षे नारसिंहं 
तस्मिन् कार्थ यधावत्कलशविधिरथं सवंरक्ञाकरः सात् ॥ २५ 
तथा विभज्येति । स्यपाद सब्यपाश्व care शिरो दक्षिणहस्त दक्विणपा्ं- 

दक्तिणपादज इयात् wat | gana तु विपरोतमिव्ययः ॥ २१॥ 
विषपावको मकारसम्बदो रेफः तस्मिन् उद्भूतेन साध्यसाघधकाभिधानेन 

गदेन च संबुक्तमित्यथे; ॥ २२॥ 

सुमतिरिति। बिन्दुलक्णिन निशेशेन aa std रक्तत्नि्तिष्येतयुक्तम् । 
[ वश्यकरं प्रयोगमाह--कगटं केनेति। साध्यस्य कण्ठं रेफसहितककारेण वद्धा 
मन्ना षकारेण भेन मकारेण च वामदक्िण््स्तौ die अनलसमोरोभिः 

रेफयकारचतुदंशखरेः सदयं aM’ च बड़ा ऊकारेण दोष्रूपेण नाभिं बहा 
सुभति; frgaata निशेशेन तस्य std aafa fafaa डोला वश्यैः 
कोडासाधनेरिव विहरेदित्यथेः। इति सम्बन्धदोपिकाकारः ] ॥ २२॥ 

कला az: पुरमिति। बन्धुजोवपुष्यरसेन भ्रुमिं विलिप्य aa ages 

ततपुष्पेण fanid लिखित्वा तन्मध्ये मन्तं च विलिख्य अन्न्ाधानादिकं 

कु्थादित्यथ; । अतर लोहतयमपि मृलाच्तरसंख्यं ग्राह्यम् ॥ २४ ॥ २५॥ 
8 © 
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टान्ते लिख्यात् कलाभिवतमनुमनलाबासयुग्मेन बद्धि- 

योतत्कोणेन Ie तदनु सविदविस्बेन कादयणभाजा | 
तद्वाद्य च्मापुराभ्यां लिखितन्टहरियुक्ताखकाभ्यां तदेतद् 

यन्तं रक्षाकरं स्याट् गरहभयविषमच्छेलजत्यदिरोगे ॥ re 
बिम्बदन्द क्रशानोविलिखतु aq शि [मेनं ससाध्यं तद्सखि- 
wey व्यञ्चनाणन् खरयुगलमयो सस्िषट्के यथावत् | 
तारावोतच्च वाद्ये कुष्हप्रिष्ठतं गोमयाब्रोचनाभ्यां 
aaa निवध्याज्जपमहितमिदं साधु साध्योत्तमाङ्धे ॥ २७ 
लक्तमाायुःपुष्टिकरं परञ्च सीभाग्यवश्यक्षत् सततम् | 
चोरव्यालमहोरगभूतापस्यारहारि यन्वमिदम् ॥ रट 
AAA RAZR दहनघुरयुगे मन्मेनं तदखि- 
ष्वग्निज्वालाञ्च बाह्य पिषतरुषिटपे साग्रशखे लिखित्वा | 
TASES ससं हरिक्रतधिया स्थापयेत् तत्र शतू- 
व्याघ्रादिक्रोड़चोरादिभिरपि च परिशाचादयो न ब्रजन्ति ॥ र 

ससिद्धसुरपुजितः सकलवगसं साधको 
ग्रहञ्वरविषापहो विविधकामकल्पदमः | 
किमव बहना खणामभिमताथेचिन्तामणिः 
UGA इह संग्रहान्मनुवरस्तु चिन्तामणिः; ॥ २० 
षष्टखरो इतवडस्तययोस्तुरोया- 
वादिखरो मनुरयं कथितः फडन्तः | 
अस्य faa निगदितो सुनिरप्यनुष्टप् 

छन्दश्च चश्डसहितो मनुदेवतेशः ॥ २१ 
रत्ताकरं यन्माह-टान्त इति ॥ २६ ॥ 
बिम्बदन्द इति । विम्बदन्दमध्य इत्यधेः । तदखिष्वन्तरालेषु । यथावदिति | 

आवृकारेण साधंमित्यथंः। Hs च ठ सिंहवोजं लिखितव्यम् ॥ २७२८ ॥ 
दहनपुरथुगे युगमध्य॒इत्यथंः। तदखिष्वन्तरालेषु चैनं पूर्ववक्िखितवा 

नेमिबाद्येऽग्निज्वालाख लिखेदित्यथंः ॥ २८ ॥ २०॥ 

महेश्वरस्य मन्तानभिधाय चण्डेश्वरस्य मन्तमादह-षष्ेति। च॑ बोजम् \ 
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दौप्रज्चलज्वालिनिभिस्तरेन च इनेन च | 
सवंज्वालिनिसंयुक्तैः फडन्तेरङ्गमारमेत् ॥ ३२ 

अव्यात् कपदंकलितेन्दुकलः करात्त- 
शुलाचच सुतककमण्डलुटङः ईशः | 
रक्ताभ[भ |बणंवसनोऽरुणपङ्जस्थो 
नेवतयोल्लसितवक्तसरोकशुहो वः ॥ २३ 

Hada मन्त जप्याह्नक्चयच्च मन्तसिमम् | 
लुडधयाचिमधुरयुक्तेः सतिलेरपि तण्डलेदं शाशेन ॥ ३४ 
व्याघातसमिद्विर्गा मनुजापौ तावतौभिरथ जुह्यात् | 
पूर्वोक्तं एव WS गन्धाद्यैरच॑येचच चण्डे शम् ॥ २५ 
चण्डचण्डाय Aaa प्रवदेद् बिद्यहेपदम् | 
चण्डेश्वराय च प्रोक्ता धौमद्िपदसुदधरेत् ॥ २६ 
तन्नश्चण्ड इति प्रोक्ता ब्रूयाद् भूयः प्रचोदयात् | 
एषा तु चर्डगायतषी जात् साद्चिष्यकारिणौ ॥ zo 
We: Valea MAT: सम्प्रपूजयेत् | 
Hal विष्णायुतो दश्डौ वौजमस्सोच्यते FF: ॥ ३८ 
वदेचचचण्डेप्व राधेति बोजादिहृदयान्तिकम् | 
अचंनादिष्विमं मन्तं यथावत् सम्प्रयोजयेत् ॥ ३९ 
एवं जप्रहतार्चाभिः fag aa तु मन्विणः | 
वाञ्छिताद्धिकं Raq काञ्चनं नाच संशयः ॥ se 
AACA जपो यावत्तावच्नष्यात् TSA | 
Ufearafaat सिद्धिं तथा fe लभते नरः ॥ ४१ 

wat पिष्टेन meat: प्रतिङ्कतिमनलं चाऽपि काष्टेश्चिताना- 
माधायारभ्य पंसस्िमधुरलुलितं दक्तिणङगुषठदेशात् | 

फट् शक्तिः ॥ २१॥ BRN २२। 
मन्तो जप्यादिति । प्रण्वयोग उक्तः ॥ २४॥ २५ ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
मन्तो लोकैरिति । चणर्डपाषं दाधेति योगः खचितः ॥ रेट ॥ 

यथावदिति | प्रणवयोग उक्तः ॥ २८॥४०।४६१॥४ २॥४२॥ ४ ४।४५।४६ ॥ 



२१६ ओोप्रपञ्चसारतन्म् 

रित्वा हछिल्वाऽष्टयुक्तं शतमथ Beare योषितो बासभागा- 
हिप्रादोनां aqui वशकरमनिशं मन्मेतदुतान्तम् ॥ ४२ 
अनुदिनमष्टशतं यो जुद्धयात् पुष्पे रनेन AAT | 
सप्तदिनैः स तु लभते बासस्तदणंसड्शम् ॥ ४३ 
अहरहरष्टशतं यो मन्तेणाऽनेम तपेयेदौशम् | 
तस तु मासचतुष्कादर्वाक् स्नायते महालच्छ्ोः ॥ ४४ 
साध्यर्ताङघिप्रचमंणां qasai पिष्टे्च लोगे: क्रतां 
fara पुत्तलिका प्रतिषितचलां wat च tat इनेत् | 
Gals पुरुषोऽङ्गना यदि चिरं वश्यस््ववभ्थं भवे- 

दस्मिन् जन्मनि नाऽ चोयविषयो देहान्तरेऽसं शयः ॥ ४५ 
sta चण्डमन्वविदहितं विध्िविदिधिमादरेण य इमं भजते | 
सतु वाञ्छितं पदमिहाप्य पुनः शिवरूपमतासपि परत लभेत ॥ ४६ 

दति श्रौप्रपञ्चसारे एकोनतिंश पटलः | 
इति ओोपद्यपादाचायेक्ते प्रपञ्चसारवि वरणे 

एकोनलिंशः पटलः | 



विंशः पटलः | 

अथाऽखिलार्थानुगतैव शक्ति्क्ता चतुविशतितच्त्मेदैः | 
matics तदिशेषान् सद्प्रयोगान् कथयामि साङ्ञान् ॥ १ 
ताराह्वषो व्याहृतयश्च सप्त गायतिमन्तः शिरसा aaa: | 
Taq मन्तमिमन्त वेदसारं पुनकदविदो वदन्ति ॥ २ 

जप्यः स्यादिह परनोकसिदधिकासैमंन्लोऽयं महिततरो दिजै्यधावत् | 
भूद्वा नरपतयस्ततोयवर्णाः संप्रोक्छा दिजवचनेन तेऽव भूयः ॥ ३ 

तेषां शुइकुलदयोलयमहसामारमभ्य तन्तुक्रिया 
तारव्याहतिसषयुता ASMA गायतुपाख्या परा | 
सब्ध्योपासनया जपेन च तथा खाष्यायभेदैरपि 
प्राणायामविघधानतो मतिमतां ध्यानेस्तथा नित्यशः ॥ ४ 

तान्िकमन्बानन्तरं वेदिकमन्तान् वदन् बैदखाररूपिण्या गायत्रा विधानं 

प्रमतेः प्रतिपादयन् तदाच्यदेवतायाः तच्वमाह--अधाऽखिलेति। अथ- 
शब्दस्त न्विकानन्तर्याथः | अखिलार्थानुगता शक्तिरेव गायतोसंज्नाऽपि भेत् 
अथ तद्धिशेषानपि सदप्रयोगान् साङ्गान् प्रवदामोलखन्वयः । तिसपतव्याद्ृविद ण- 
दादशप्रणवश्कतिमोमोजादियुक्ता गायत्या विशेषश्ब्दाथंः। श्रखिलार्थानुगताया 

एकरूपिणा; शक्तेः कथं चतुविं शत्यक्तरातकगायत्यातसकल्लमिल्याणड्य शक्तेरपि 
चतुविशत्त्लामता चतुविंशतिसंख्यायोगादिति वदन् गायतः साधे 
त्छन्यासं सूचयति--युक्ता चतुविंशएतितचछभेदैरिति ॥ १ ॥ 

वदामोति प्रतिन्नात॑ विशेषमाह ~ ताराद्वय इति । अन्वधं कत्वं साधयति 
--वेदसारमिति ॥ २॥ 

जपादावधिकारनियममाह- जप्यः स्यादिति यथावदिति उपनयनादि- 

पू्वकमिल्यथः। दिजण्ब्देन रूद्िमाधिल्य न बाह्मणमातं गद्यते इत्याह- 
भूटेवा दति॥३॥ 

दिजेष्वपि शदानामेव अधिकार इत्याह-- तेषामिति । शदानामपि उपनोताना- 

मेवाऽधिकार इत्याह-्रारभ्येति । उपासनप्रकारानाह-सष्ध्येति। सन्ध्योपा- 

gate प्रकारसुत्तरतर वच्यति ॥ ४ ॥ 



२१४८ खोप्रपञ्चसारतन्तम् 

आदी तारः प्रक्रतिविक्घतिप्रोलितोऽसौ च qa 
धारादारादरलिविशुतिरयाविश्य सीषुन्नमागम् | 
Sar: शान्तावधिभिरनुगो मावया qe: 
शद्धो quiafaufera: शाभ्रवतोऽन्तवंहिश्च ॥ ५ 

प्रकाशितादीं प्रणवप्रपञ्चता fanaa arefaana पुनः 
सभूभवः खश्च महोजनस्तपःसमन्वितं सल्यभिति क्रमेण च ॥ ई 

भूःपदादया व्यादतयो भूःशब्दस्तदि वतते | 
तत्पदं सदिति प्रोक्तं सन्मावत्वात् तु ATA: > 

अथ AANA सविशेषाया Waal अरे वदन् प्रणवस्याऽथं सानुभवसाधन- 
मष्ह-श्रादाविति। आदौ भवो यस्तारः असौ प्रक्षतिविक्षतिप्रोयितः। 

प्रकतिः निश्चला परावाग्रपिणो परप्रणवास्मिका कुण्डलिनो शक्ति;ः। तस्था 

विक्लतिविंकारः पथ्चन्यादिरूपः तद्रूपेण प्रोयितः अभिव्यक्तः । एवसुच्चारणात् 
पूव परूखुसंविदात्मना स्थितस्य परप्रणवस्य किञ्चिद बहि मुखः सन् सातन्तेयच्छा- 

MATa शरोरसखशेतदन्तगंत कियाज्ञान क्रूप गुरुवक्त सनोन्सन्युच्ना समना- 
व्यापिनोस्रशैशक्तिनादान्तनादावख्याः saa विरेषयल्नरूप निरोधिन्याव्मना 
ज्वालाप्रवाह शब्द् Fea काल विन्दुबोजात्सनाः चोचारणखलपये af प्रणवस्य 

सुषुम्नाप्रवेशक्रमं दशयति तेन परानुभवप्रकारं दशंयितुम् ~ अस्षाविल्यादिना। 

असावभिव्यक्तः Wa) मूलाधारात् अआआमरुलाधारम् उद्गतो य Aw! 

आ समन्तात् खप्रभया राति गच्छतीव्यारञ्िदग्निः ज्योतिलिद्ाकारः 
तस्मादलिविरुतिः सन् सीषुन्बरमागे प्रविश्य mead भवतीत्यन्वयः । सीषुन्नमागे 
प्रविष्टे प्रणवे खानविरेषे वाचकरूपाकारादिसप्तमेदानुसन्धानं aca - 
ata: शन्तावधिभिः सप्षमेदेरनुगत इति । वाचकमेदानुगतवद् वाच्यभेदानु- 

गमोऽपि ध्यातव्य दत्याह- मात्रयेति! माता कुर्डलिनो शक्तिः । तया च 

ब्रह्मविष्णुरदरेखरसदाशिवशक्तिपररूपिश्या अनुगत इत्यथं; । उक्तवाच्वाचकभेदे 

संहारेण शदज्योतिमातप्रणवो ध्यातव्य दत्याह-शद इति मूधेशब्देन 
सर्वात्क्ष्टं॑दादशणन्तस्यं तच्छसुच्यते। aqua व्यापिन्धादिदारेण गत्वा 
शश्वतो भवति । अपरि च्छित्रतेन शशतत्वमुपपादयति--अ्नन्तवंहिश्चेति ॥ ५॥ 

एवं निविंशेषब्रह्माथल प्रणवस्योत्तमाधिकारिणणं seat मन्दानां सप्रपञ्चाधं- 
लमा प्रकाशितादाविति। तारादिभक्लान् व्रिगुणसंत्यादावित्यत्तराथंः ॥ ई ॥ 



fam: पटलः २१० 

भूतलात् कारणत्वाच्च भुवःशब्दस्य सङ्गतिः | 
सवस्य खीरणात् aaa च खरितीरितम् ॥ ट 
महत्वाच सहस्त्वाच ATMS: समीरितः | 
तदेव सवजनता तस््मात्तट्[ त ]व्याहतिजेनः ॥ € 
तपो ज्ञानतथा चैव तथा लापतवा BAT | 
सव्यं परत्वादात्मत्वादनन्तज्ञानतः स्यतम् ॥ १० 
प्रणवस्य व्याहतोनामतः सम्बन्ध उच्यते | 
TR भृरुकारस्तु भुवो ATH: QA: ॥ ११ 

एवं प्रणवस्य सगुणं fad चाऽथमभिधाय व्याहृतीनामथं वदन् भूरित्य- 
स्याथमाह--भूःब्दस्तदोति तत्पदा इत्यध; । भूःणब्दस्य कधं aa त्तिरिति 
तत्राह-तत्पदं सदिति । तदिति पदं यस्य ब्रह्मणः तत् सदेव सौम्य 
Staqay इत्यादौ सदिति प्रोक्षम् । WPA: । अतस्तस्य aad तत्- 
पदत्वं संभवतीत्यथंः। चतः पूर्वोक्तस्य प्रणवाथस्य सन्मातत्रात् weary 
तदेव waa इत्याह- सन््ाचलादिति | मन्दानां चादित्यानुगतं सदादि- 

ष्ब्दवाच्यं सगुणं ब्रह्म भ्रः शब्देन प्रतिपत्तव्यमिति उक्तम् | 

तुशब्देन भुव इत्यत YAU Balad व इत्यस्य जगदमनात्मत्वं जगदुपाद- 
aad च सखीकज्लव्याह - भ्रुतत्वादिति । wad नित्यसिदत्वं पारमाथिंकलवं च | 
yay सूगतिरिति । प्रणवार्येन लक्षणया सुख्यया Fol वा सम्बन्ध इत्ययं; | 
एवमुत्तरपदानामपि प्रणवाथनेव संगति; । खः शब्दस्य खगेसुखात्मकलेनात्ा्ंतवं 
खुवहनाथंत्वं चादायाह-सदस्येति ॥ ७ ॥ ८ ॥ 

ava fafad देशतः कालतो वसुतख । are चेतन्यं ज्योतिषि। 

इतरच्च तदेव इति ब्रह्मैषेत्यर्थः। तस्मरात्तदुव्याहृतिजेन इति शब्दटाथयोरेकल- 
मप्युक्तम् ॥ < ॥ 

तापतथेति। astat संसारतापनिमित्तल्लादिव्यथंः। आदित्यानुगमे तु 

aqua प्रसिदमेव । सत्यं परत्वादिति । swat: परत्वादित्यथंः। तत् 
कथमिव्याह-आ्ातलादिति। तदपि कंथमित्याह--अनन्तेति ॥ १० ॥ 

एवं कैवलनिर्गणनिष्ठानां कैवलसगुणनिष्टानां च प्रतिपत्तिप्रकारमभिधाय 
aque fauna गच्छतां प्रतिपत्तिप्रकारं वदन् प्रणवमाच्राभिः areata 
सम्बन्ध इत्याह--च्रकारो भूरिति ब्रह्म विष्णु dest सदाशिव कारण सास्ति. 



३२० खो प्रपञ्चसारतन्तम् 

बिन्दुम॑हस्तथा नादो जनः शक्तिस्तपः BAT | 
शान्तं सत्यमिति प्रोक्तं यत् Ala परतरं पदम् ॥ १२ 
प्रणवस्य व्याहतोनां Wad aaa | 
अवापि तत्पदं ya’ प्रोक्तं तदनु बरेते ॥ १३ 
तद्द्ितीयेकवचनमनेनाऽखिलवस्तुनः | 
खुष्यादिकारणं तेजोरूपमादिलयमण्डले ॥ १४ 
afraid सदानन्दं परं ब्रह्माऽभिधोयते | 
यत्ततसवितुरिलयक्तं षष्टाकवचनत्मकम् ॥ १५ 
धातोरिह बविनिष्मन्नं प्रारिप्रसववाचकात् | 
सर्वासां प्राणिजातोनामिति प्रसवितुः सदा ॥ १६ 
वरेण्यं वरणौयलात् सैवनौयतया तथा | 
भजनोयतया सवैः प्राथेनोयतया सतम् ॥ १७ 

णोऽकाराद्यथंभ्रुताः व्याहतिभिरपि Bal इत्यर्थः ॥ ११॥ १२॥ 

एवं बहिःप्रणवव्याहतिपत्तमभिधायाऽन्तःप्रणवव्याहतिपच्नमायिव्य प्रणवाद्यं - 
कथनायोपक्रमेते-प्रणवस्येति । प्रण्वस्िमातः। व्याहृतयश्च तिखः। तेषां 

Taare ओं भूर्भवःखस्तत॒सवितुवरेण्यमिति प्रकारेण अथवा Tt 
तत् सवितुवेरेणखयम् ओं उ' मुवः भर्ग देवस्य घोमहि ओं म॑ | feat aa: 
प्रचोदयात् | Taw खरूपतोऽ्थंतस्रोच्त इति | 

अत्रापि तत्पदं yafafa । प्रथमपाद प्रथमव्यान्योरेकाथंत्वदयोतनायेति | 
अपिना प्येयवाचकत्वेन दितोयेकचनसुपपादयति- अनेनेति आआदित्यमरर्डल 

इत्युपलक्षणम् । कारणम ण्डलस्यापि | 
धियो य इत्यत्र यच्छब्देन चास्य सम्बन्ध दत्याह-यत्तदिति। fala 

पादं व्याचषटे-तत् स्वितुरिति। षड प्राणिप्रखव इति धातुः। इति 

प्रवितुयेस्मात् संकोचकं नास्ति तस्मात् सर्वप्रसविता परभेश्रोऽस्कथेः । इति 
तातुपयंकथनमेतत् ॥ १३ ॥ १४॥ १५॥ १६॥ 

परमपुरुषाथं रूपत्वात् वरणोयत्वम् । अर्वितस्य वरणायोमात्। ag 
सेवनोयत्रमप्यसत्यस्य । पूजाभिलत्तणभजनेन विना खेवायोगात् भजनोयत्व- 
मप्यस्ति। प्राधनया विना पजादिलक्षणभजनस्याप्ययोगात् तदथं सर्वेः 
प्रादे नोयल्वमप्यस्त्यस्य ॥ १७ | 
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पृवखाऽ्टाचरसवं व्याहतिभरिति wat | 
पापख AAA At भक्तस्िग्धतया तथा ॥ १८ 
देवस्य हष्टिदानादिगुणयुकश्य नित्यशः 
प्रभूतेन प्रकाशेन दोप्यमानख वे तथा ॥ १६ 
ध्ये चिन्तायामतो धातोनिंष्यन्नं धौमहोलयदः | 
निगमाद्येन दिव्येन faareta saat ॥ २० 
ew हिररमयो देव आदिव्ये निल्य्श्ितः 
होनतारहितं तेजो यथा स्यात् स हिरगमयः ॥ २१ 

यः Ga: सोऽहमिदयेवं चिन्तयामः सदैव त॒ | 
वितीयाष्टा्चरस्येवं arefada ईरिता ॥ २२ 
धियो बुद्लोमनोरश्य छन्दसलत्वाट् य ईरितः 
क्तश्च लिङ्गव्यलयासः सुतात् सुपतिङ्पग्रहात् ॥ २३ 
यत् तु तेजो निरुपमं सववेद्[ देव |मयात्सकम् | 
भजतां पापनाशखय इतुभूतभिहोच्यते ॥ २४ 

पूतस्याऽष्टात्तरस्ये वमिति | एवमुक्तेन प्रकारेण यस्मात् सवेजगत्कारणं UTAH 

ब्रह्म प्रथमपादाथं; तस्मात्तस्य भरुरिव्येव व्याहृ तियोरितेत्यथः। 

wifganaia: | केन चिन्त इति तदाह-निग्ना येनेति । प्रथम प्रणवेन 

संचिन्तय पुनस्तदेव तदक्तरव्याहृतिपादैिन्तनोयमित्यथं; ॥ १८ ॥ १८ ॥ २० ॥ 
अथ एषोऽन्तरादिव्यो हिरण्मयः इत्यादिुतिमासिल्य प्येयखरूपं 

ध्यानप्रकारं qe—ea हिरण्य इति । दितोया्टाचरस्येवमिति । एवसुक्तेन 

प्रकारेण दितोयपादददितीयव्याहत्योरेकाथत्रात् तथोः संमतिर्वोग्येत्यथं; ॥२१।२२॥ 
धियोयोन इति वक्तव्ये य इति वचनमनुपपन्नरभिति तव्राइः-रान्दसला- 

दिति। छन्दसि तु लिङ्गव्यत्यासादिकं सम्भवतोत्यत्र प्रमाणमाह-क्रतशचेति | 

सुपतिङ्पग्रहलिङ्गनराणां कलल सखरकतेयङां च व्यत्ययमिच्छति शस्तकदेषाम् 
सोऽपि च सिध्यति बाइलकेन इति वचनादित्यथंः ॥ २२॥ 

यच्छब्दार्थः क इति । भगं शब्देनोक्ः प्रकाश इत्याह --यच्िति i निरुपम 
मित्यनेन निर्गुणनिष्ठानां Gi तेज इत्युक्तम् । सववेदमयात्मकमिति | 
सगुणनिष्ठानां सर्वैबेदमयः सूर्य; तदाव्कमिव्यथं; | भर्भपदाधस्य fatua- 
भितरेष विशेषणत्वं च विवक्न्नाह--पापनागस्येति ॥ २४६ ॥ 

४९१ 
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न इति प्रोक्त आदेशः षष्यसौ युष्मदस्मदोः | 
तस््मादस्माकमिल्यथेः प्राथेनायां प्रचोदयात् ॥ २५ 
छतोयाष्टात्रस्याऽपि व्याहतिः खरितौरिता। 
एवं दशपदान्यस्यास्नयश्चाऽषट चराः WAT: ॥ २६ 
षडचराश्च चत्वारः स्यश्चतुविशदक्षराः 
दत्थंभूतं यदेतस्य देवस्य सवितुविभौः ॥ ro 
व्रेणय' भजतां पापविनाशनकंर परम् | 
भर्गोऽस्याभिरभिष्यातं fara: प्रचोदयात् ॥ रय 
उक्तैवमव गायनौ पुनस्तच्छर उच्यते | 
पो ज्योती रस इति सोमान्नयोस्तेज उच्यते ॥ ze 
तदात्मकं जगत् सवे THATS युतम् | 
अतं तद्नाशित्वाद्हत्वाद्रह्य उच्यते ॥ ३० 
यदानन्दात्सकं बह्म सल्यन्नानादिलक्षणम् | 
तद्भूभंवः खरिलुक्तं सोऽहमिल्योसु टाहतम् ॥ ३१ 
एतत् तु azarae शिरस्वाच्छिर उच्यते | 
लक्तरैरिति निर्दिष्टे वेदसारे सुनिशितः ॥ ३२ 
फलार्थी फलमाप्नोति सुसुचमींत्ख्च्छति | 
उषस्यषसि qa क्रतशेचविधिदिजः ॥ ३३ 

न इति षष्टो | बडइवचनस्यादटेश्त्वात् षषटोबडइवचनमे वेत्याह -न इति | तद्ध 
AeA प्रमाणमाह -य॒मदस्मदोरिति। युमदस्मदो; vst चतुर्थीदितीया्थ- 
योबंइ वचनस्य वस्नसौ इत्येतावादेशौ भवतः । पदसंख्याकथनेन पदतच्वन्यासः 
सूचितः । पदाक्तरसंख्याकथनेन भूमिमन्तरिक्ं यौ रित्यष्टावच्तराणोल्युक्तसुपाखनं 

सूचितम् । चतुष्पा्तकथनेन "पादोऽस्य विश्वा wate इत्युक्तं चिन्तनं सूचितम्। 
चतुविंशाक्षरत्कथमेन चतुदिंशतित्लामनोपातनसुक्तम् ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

Saad संरिप्याह-- इल्यमिति । सोमाग्निश्ब्दाभ्यां प्रकतिपुरुषावुच्येते । 

न कैवलं कारणमातरसु्ते किन्तु कारणाव्सकं जगदप्युच्यते इत्याह-तदाव्रक 

जगदिति । रसणश्न्दाथेमाह~--रस इति ॥ २७।२८॥२९॥२०।२१।२२ ॥ 

वेदसारे सुनिष्ठित saat निष्ठां साङ्गमाह--उषस्युषसोति ॥ २२--३९ ५ 
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दन्तानां धावनद्धेव जिद्नानिरलेखनादिकम् | 
क्त्वा AA समाचम्य मन्पूतेन वारिणा ॥ २४ 
आपोडष्ठामथादययाभिद्टम्भिसिखूभिरेव च | 
TIM Yee: Gar: पीला समाहितः ॥ ३५ 
सूयंश्ेत्यनुवाक्षेन पुनराचम्य पृवंवत् | 
MIA शुडदेहः सन् हो लाऽञ्जलिना जलम् ॥ ३६ 
आदित्याभिमुखो भूत्वा तठ्गतात्मोष्वे लोचनः 
वैदसारं जपन् ज्योतिमलभूतं परात्परम् ॥ ३७ 

स्थं सवस MAA मण्डलान्तव्यवस्यितम् | 
चिन्तयन् परमात्मानमापस्तध्वे' विनिःक्िपेत् ॥ २८ 
एनस्ताः प्रतिनिघ्रन्ति जगद्प्याययन्ति च | 
ततः प्रदज्िशेक्लषलय पुनराचस्य संयतः ॥ ३९ 
क्रमात्तारादिमन्खाणखष्यादोन् बिन्यशचैत् Tat । 
तव तु प्रणवस्याऽऽदाव्िसक्तः प्रजापतिः ॥ ४० 
छन्दस्तु देवो गायवौ परमात्मा च देवता | 
जमदग्निभरदाजग्टगुगौतमकाश्यपाः ॥ ४१ 
विश्वामिवो वसिष्ठाख्य षयो व्यादहतोरिताः | 
मायवाशणिगनुष्टप् च वहतो पडक्तिरेव च ॥ ४२ 
विष्टबजगल्यी छन्दांसि कथ्यन्ते देवता अपि । 
सप्ताचिंरनिलः सूर्यो वाकपतिवेरुणो हषा ॥ ४२ 
विग्वेदेवा इति प्रोक्ताः सप्रव्याहतिदेवताः 
इन्मखांसोरुयुग्मेषु सोदरेषु क्रमाश्यसेत् ॥ ४४ 
विश्वामिवस्तु गायव्या ङषिण्न्दः खयं स्युतम् | 
सविताऽस्या देवता च ब्रह्मा शिर्छषिः Gar | 
छन्दस्तु देवो Waal परमात्मा च देवता ॥ ४५ 

सुधोरिति। ऋवयाटिन्ाससख्ानसुक्तं स्मरत्रिल्यंः। अधवा तारादिव्यासिं 

लार्मन्नित्यथं; ॥ २८ ॥ ४०॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४२॥ ४४ ॥ ४५॥ 
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MAY पुर्वमुक्तेषु सतारा व्याद्टतीन्यकेत् । 
maat शिरसा विदान् जप्याचिः स्यादुपासना ॥ ४६ 
ह टयेऽघस्तयोष्व॑ञ् महादिच्छपि संयतः 
व्यापयेद्व्यादतोः सम्यग्गायचीच्च शिरोवुताम् । 
साधं daa संजप्याचि विधं जपलक्षणम् ॥ ४७ 

अ्रत्मन्यधञ्चोपरि च दिग्भ्यसाः समुपानयेत् 
गायचौ Gaara खाध्यायविधिरौहशः ॥ ४८ 
एतचच्चधं fan: कुर्याटल्ुकायस्त्वनन्यघोः । 
निरुच्छासः स fasta: प्राणायामो मनोषिभिः ॥ ४९ 
ध्यानस्य HAUSA व्याख्याने दशितः क्रमः | 
विर्व्याहलयादि्मभ्यस्येद्गायवों सब्ययोः सुधीः ॥ ५० 
शतं वाऽथ AVS वा मन्तायंगतमानसः | 
पव प्रपञ्चयागोक्कान् माणपव्यजपादिकान् ॥ ५१ 
लिपिन्धासादिकान् साङ्गान् ग्रहन्यासादिसंयुतान् | 
सनिजर्प्यादिकान् सर्वान् विदध्यादिषिवदूबुधः ॥ ५२ 
पादससखिचतष्कान्नाभिदृद्लदोदंये | 
सब्ध्यास्य नासागश्डाल्िकणभ्न मस्तकषेष्वपि ॥ ५३ 

पूवे कतव्यतया उक्तानुपाप्ननाजपखाध्यायप्राणयामध्यानान् क्रमेण आआह- 

स्यानेषित्यादिना । विद्दानंन्न इत्यथ; ॥ ४६ ॥ 
व्याहृतो: सम्यगिति! बहस खाभिः सुद्राभिः जगत् सवे व्याहृतिभिः व्याप- 

यत्नित्यथं; । सभुपानयनमन्तञुंखञुद्धाभिः न्यासं व्यापनमानयनं Baa | 
एतचयं fan इति। अविच्छेदेन तयं कला पुनः व्याह्ृव्यादिसदहितां गायतं विशः 

जपेत्। अयभेकः प्राणयामः । पुनरप्येवं दिवारं कुर्यादित्यथंः ॥ ४७॥४८॥४९८ ॥ 
ध्यानेस्तथा नित्यश इव्युक्ता ध्वानप्रकाराः कथं कव्या इति तत्र निराकार 

ध्यानप्रकार उक्तं दइत्याह-ध्यानयख्येति। केवलस्येति। केवलस्य निराकार 

स्येत्यथंः। अस्येति। प्राणायामादिभिः शदस्येत्यर्थः। सुभोरिति। 

व्याहृतोनामादौ प्रख्वेन खरूपध्यानमुक्तम् ॥ ५० ॥ 
बहिः जपक्रममाद-पूवेमिति। मन्तवित्तम इति । प्रणएवशक्यादियोगो 
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वारुणेन्दवयास्यप्रागृध्वेगेषु सुखेषु च । 
क्रमेण वर्णान् विन्यस्येदगायवा मन्दवित्तमः ॥ ५४ 
शिरोभमध्यनयनवक्तकरटेषु वे क्रमात् | 
हन्राभिगुद्यजान्ाख्य पादेष्वपि पदान्य् ॥ ५५ 
सब्रह्मविष्ण॒रु द्रश्च सैश्वरेः ससदाशिवैः | 
ससर्वात्माद्वयेः PASHAN समाहितः ॥ ५६ 
एवं कत्वा तु सिद्धाथं' गायदौं दीक्षितो जपेत् | 
अथ विशुणिते प्रोक्ते विचिते मण्डलोत्तमे ॥ yo 
शक्तिभिः प्राक्समुक्ताभिः सौरं पीटं समर्चयेत् | 
तव निःचिप्य कलशं यथापूर्वीपचारतः ॥ ५८ 
Taal पञ्चभिः क्राथजलेर्वां पूरयेत्ततः | 
तस्मिन्राबाद् कलै शक्तिमित्यं विचिन्तयेत् ॥ ५९ 
मन्दाराद्वयरोचनाञ्चनजवाच्छाभैसं ेरिन्दुम- 
द्रबोयन्मुकुटाङ्गसन्ततचतुविं शणं चिचाऽतनुः | 
अने चाऽरिगदाद्वयौ गुणकपालाख्यौ च WATER- 
छाभौतीदंधती भवैेद्ववदभोष्टोदाविनौ तारिणी ॥ Eo 

afgea भर्तारमिति प्रभाणां विशक्तिमूरतीः प्रथमं सम्य । 
आदिलशत्याश्यचतुष्टयेन यजेदृदि तौयावरणे दिनेशम् ॥ ६१ 

प्रह्नादिनों प्रभां निलया सविश्वम्भरसंज्निकाम् | 
विलासिनौप्रभावल्यी जयां शान्तां क्रमाद्यजेत् ॥ ६२ 
कान्तां दुर्गासरखलत्यो विद्यां हमाह्वयां तथा । 
विशलेशां व्यापिनो च विमनाघ्यां कमाद्यजेत् ॥ ६३ 
तमोऽपहारिणो gat बिप्वयोनिं जयावहम् | 
पद्मालयां परां शोभां पद्य[भद्र [रूपां तथा यजेत् ॥ &४ 

णियिमित्यस्य fae चोक्तम् ॥ ५१।५२।५३२।५४ ५५।५ ६१५७।५८।५८ ॥& ० ॥ 

चिशक्तिमूर्तीत्रह्माद्याः। आ्रादित्यशक्याख्यचतुषटथेनेति। आदिव्यादि- 
पञ्चकसहितेनादित्यश्क्तिचतुष्टयेनेत्यथं; | ततादित्यो मध्ये wore feg 
उषाया विदन्तु ॥ &१॥ ६२ ॥ ६२ ॥ ६४ ॥ ६५॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ईट८ ॥ ६€ ॥ 



२२ ई ओोप्रपञ्चसास्तन्तम् 

alata: सारुणान्ताभिः षष्टायो BAN az | 
आ्आदित्यपाष॑दन्तेरप्यष्टमोन्द्राट्भिः FT ॥ €५ 
आहतिः कथिता चेति बिघानं परमौदशम् | 
गन्धादिभिनिषेयान्ते दिनेशं सम्यगचैधेत् ue 

अथ पुनरसुमभिषिञ्चेत् संयतचित्तच्च देशिकः शिष्यम् | 
क्रतहतविधिमपि विधिवदिडहितबलिं दत्तदक्िणं गुरवे eo 

VARA गायतो संयतात्मको जप्त्वा | 
जुह्यात् पायसघ्रततिलदूर्वाभिद् म्धतरुसमिदिरपि ॥ ec 
एकेकं चिसहखं मन्तो समभीष्टसिड्ये Gar | 
WAI सुष्यतरः केवखंसिलेजयात् ॥ ce 

दुरितोच्छेदनविधये मन्तो दौर्घायु्े च विशदमतिः | 
आयुःकामो जुह्यात् पायसदविराज्येः ेवलाज्येश्च | 
दूर्वाभिः सतिलाभिः सर्वेस्विसदृखसंख्य कं म ची ॥ ७° 
अथवा तिमधुरसिकी रसखंज इयात् सरोशुेरयुतम् | 
नष्टश्रोरपि भूयो भवति मनोज्ञः स मन्द्रं AAAI: ॥ ७१ 
अन्रायथ्यनच्नेरपि पालाशेब्रह्यवचसे जुहयात् | 
सर्वैरेतेजं हयात् away दिजेश्वरो मतिमान् ॥ or 

दूति परमरहस्यं वैदसारस्य सार 

गदितमज सुशृदवर्य गिभिर्ध्यानगम्यम् | 
अमुमथ जप्रहोमष्यानकाले य एवं 

भजति स तु विसुक्तः कमभिमक्तिमेति ॥ <३ 
इति ओोप्रपञ्चसारे faa: पटलः ॥ 

दुरितोच्छेदनविधये मन्तोति। दोघौयुष्याय खलुज्ञयदंसयोग उक्तः । 
विशदमतिरिति। शक्तध्यानमुक्तम्। चिसहखसंख्यकं मन्ोल्यपि वथा 

ति ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७२॥ 

इति योपद्यपादाचाय॑क्लते प्रपञ्चसारविवरणे 
तिंशत्पटलः | 



एकविं शः पटलः | 

अथ वच्यामि विद्यायास्विष्टभः प्रवरं विधिम् | 
षिच्छन्दादेवताभिरङ्न्यासक्रमैः सह ॥ 2 
मरोचिः काश्यपो नाम erm: खयं BAA | 
देवता जातवेदोऽगिरुच्यन्तेऽङ्गन्यतो मनोः ॥ र 
नवभिः सप्मिः षड्भिः सप्रभिश्च तथाऽषटभिः 

सप्रभिमलमन्वेण कयां दङ्ानि वणकः ॥ इ 
अङगुष्रगुलफजङ्गसु जानरुकटिगुद्यक्षे | 
सनाभिहदयोरोजपाश्डयुकपुषटकेषु च ॥ ४ 

स्कन्धयोरुभयोमष्ये बाइद्ुलोपबाहइषु | 
प्रकूपरप्रकोष्टषु मखणिविन्धतसेष्ु च ॥ ५ 
सुखनासाल्लिकर्थेषु मस्तमस्तिष्कभूधंसु | 
विन्यकेदच्च रन्मन्दी कऋमान्यन्दससुद्धबान् ॥ € 
शिखाललाटदक्षखयुगोष्ठरसनास्ु च | 
सकर्ठवाडद्त्ङुलिकयिगुद्धोकशजानुषु ॥ 9 
जङ्गाचरणयोरन्य॑स्येत् पदानि विष्टभः gat: | 
इति बिन्यस्तदेहस्तु कुर्याच्लप्यादिकाः क्रियाः ॥ ८ 

उद्यद्दिदुत्करालाकुलह रिगलस्स्थाऽरिश्डासिखटे 

ष्विष्वासाख्यतिशुलानरिगशभयदां तजनोञ्चाऽऽदधाना | 
चर्मास्यटवणदोभिः प्रहरणनिपुणामिवता कन्यकामि- 
द यात्कार्णानवोष्टंस्विनयनलसिता चापि कालायन वः ॥ € 

afaan विधानमभिघाय आग्नेय्या विधानं वक्लमारभते-अथ वच्ामोति । 
[ मन्त्रोऽयसग्बेदोक्तः प्रसिदः तेनाऽत्र नोक्तः ] ॥ १।२॥३२॥४६॥५॥ 

अत्तरान्मन््ोति। प्रण्वशत्यादिपूर्वकानित्यथेः। सुधोरित्यपि तथा। 
रं बोजम् \ हों शक्तिः ॥६॥७॥८॥९॥ 
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slat aaa ys यथावद शिकोत्तमैः 
ततोऽस्वक्तपिः सम्प्रोक्ता स्यात्प्रयोगविधिस्ततः ॥ १० 
दो्काप्याक्लराण्यादो शक्यावैषटय ततो बहिः 
यन्तं षडगुणितं क्त्वा दुवणलसिताखकम् ॥ ११ 
बदहदिरष्टदलं पद्यं प्रोक्तलक्षणलच्तितम् | 

अच पोटं यजेन्मन्तौ क्रमात् सनवशक्तिकम् ॥ १२ 
जया सविजया भद्रा भद्रकालो सुद्मणखो | 
व्याघ्रसिंहसुखो ent विष्टेभो नव शक्तयः ॥ १३ 
तचाघाय घट गव्यक्राथलूचपयोऽम्भसाम् | 
एकेन पुरणं क्रत्वा आवाह्य च विभावसुम् ॥ १४ 
अआटतेवंहिरन्यादिपादाष्टकविनिःख्ताः | 
मू्तीरिभ्यचंयेदगेर्जातवैदादिकाः क्रमात् ॥ १५ 
परथिन्यम्बनलेरानप्यात्मनेपद संयुतान् | 
अचयेटिक् कोणेषु निदच्यादौयंयाक्रमम् ॥ १६ 
दिच्चेकादशसंख्याः स्यजार्णादया UNA: | 
लोकपालांश्च तड़तोषि धिनेति समच्येत् ॥ १७ 
जाग[ग्र]ता तपनो वैदगर्भा दहनरूपिणो | 
QUIS शुम्धहन्वौ सनभश्चारिणो तथा ॥ १८ 
वागौष्वरो ASIST AMARA मनोजवा | 
मरदेगा राविसंन्ना तीव्रकोपा यशोवतो ॥ १ 
तोयात्मिका तथा निलया द्थाबल्यपि हारिणी | 
तिरस्किया वेदमाता तथाऽन्या दमनप्रिया ॥ २० 

यथावदिति | योजनान्तमित्यथंः। saeaafa: भविष्यतोति॥ een 

दोच्काख्येति। मध्यशक्तावाख्यादिकं लिखेदित्यथः | शक्येति । तिष्टमैत्यथः t 
यजेश्मन््ोति। प्रण्वशक्यादिलं मन्ताणसुक्तम् ॥ ११।१२।१२।१४।११५।१६॥ 

वशंशक्तोनां खाव्यात्तराद्यत्माद - sate इति । जाद्यर्णणद्या इत्यर्थः । 
[ एकादशेति प्रतिदिशभेकादशेत्यथंः ] ॥ १७ ॥ 
AAMAS — जागता इति ॥१८॥ १९ ॥ VON २९१९॥२२॥२३२॥ 



एकविंशः पटलः ३२९. 

समाराध्या नन्दिनी च परा रिपुविमदिंनो | 
षष्टो च दण्डिनो तिग्मा दुर्गा गायचिसंक्निका ॥ २१ 
निरवदया विशाला्तौ वासोदाहा च attest | 
वेदना वद्धिगभां च सिंहवाहाह्या तथा ॥ २२ 
gat efauer चेव रिरंसा तापहारिणी | 
aaa निःसपन्ना चत्वारिंशच्वतुयताः ॥ २३ 
अभिषिच्य पुनः शिष्यं कुम्भादोन् गुसरहरेत् | 
seu यन्वमारुद्य afew: सुयन्वितः ॥ २४ 
मन्वाक्तरसहखन्त fag गुरुस्चिधौ | 
सवेजापेषु चाग्नेय्या गायता दिगुणो जपः ॥ २५ 
HAA बाज्छितावाप्ता Tata कारंसिद्धये । 
तिलराज्यनलक्तौ रदक्तेष्पहविराज्यकेः ॥ २६ 
सपिःसिकतैः क्रमाद्ोमः साधयेदौख्ितं णम् | 
चत्वारि चत्वारिंश चतुःशतसमन्ितम् ॥ २५ 

चतुःसहखसंयु्ं प्रो ्रवय हंतक्रिया । 
एवं संसिद्वमन्तस्य Utara क्रिया मताः ॥ Re 
चत्वारि चतवारि शच वर्णनामस्वमिष्यते | 
विलोमपाठो वर्णानामस्रमाहमनोषिणः ॥ ze 
Weenies विद्यात्ततोऽष्टाङ्ञो मनुस््वयम् | 
जघ्रुकामो मनुन्त्वेनं पादास्तु प्रतिलोमतः ॥ ३० 
जपेत्तथा हि मन्वोऽयं क्षाल्यते दुष्टटूषितः | 
आयाः ARTA: पादास्लयः सप्ता्चरः पटः ॥ ३१ 
पञ्चमश्चाऽथ षषटश्च हौ तु पादी USAT | 
पञ्चाक्षरो तदन्तो च तैषां भावो निगद्यते ॥ ३२ 

ईैटशमिति उकप्ूजायन्तग्रहखं क्तम् ॥ २४ ॥ AWN RSW ROUT UREN 

अष्टाङ्गो मतुस्िति। अष्टसूतिभिः सद्दाऽटपादन्यास्षः सूचितः | faa 

घाडरद्रगणखमा | 

तेषां भाव इत्यादिन aware सूवयति । भावो याथाट्म्यन् ॥२०५२१।२२॥ ` 

8 
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आ ग्या]दं ज्ञानेन्द्रिय कामं दितीयं पाच्चभीतिकम् | 
तीयं धातवः सप्त चतुथे वणसप्तकंम् ॥ ३३ 
षड्मयः पञ्चमं स्यात् षष्ठः षाट्कौशिको मतः । 
सप्मञ्चाऽषटमः पादः शब्दादं वचनादिकम् ॥ २४ 
साङ्गः सप्रतिपत्तिकः सगुरुपट्दन्दुप्रणामक्रियो 
जाप्योऽल्यादिषदन्तकोऽन्तविगतो वशंप्रतौपस्तथा | 
गुर्बादिशविधानतश्च विधिवद्ध्यातो मनुमेन्तिणा 
तत्तत्कायंसमाक्तयेऽखिलविपद्ध्वान्तौ घभान्दयः ॥ ३५ 
अनुलोमजपेऽङ्ानामपि पारोऽनुलोमकः | 
प्रतिलोमानि तानि स्युः प्रतिलोमविधौ तथा ॥ ३६ 
अन्तपादप्रतोपे हि तथा तानि भवन्ति हि | 
वगाप्रतीपे हि तथा मावा च प्रतिलोमक्षे ॥ ३७ 
प्रतिपत्तिविशेषाश्च aa तव faaaa: | 
गुबादे शविघानेन प्रविदष्यान्न चाऽन्यथा ॥ ३८ 

आद्यपादचयं देव्या देरण्यगभंरूपाथः । चतुर्धा देव्या वैराजरूपार्थः | 
तत घ्रातुशनब्देन पञ्चोक्लतभ्रूतानि तदनुगतनामरूपे चोक्ते। अवशिष्टपादचतुष्कं 

देग्येच्छया गो तव्यष्टिशोरगतं CAAA | 

पक्तिपरेणजोवप्रकतितच्लानि ज्ञौ et चौं दुभिः सह व्यापकत्वेन प्रथमत एव 
न्यस्तन्यानि ॥ २२ ॥ २४ ॥ 

अतिदुर्गापदपादवणेप्रतिलोमानां जपि नियममाह साङ्ग इति । प्रतिपत्ति- 
waa र करमणि वच्यमाणानाभेका । अथवा उक्तैव अष्टभुजाऽतिक्रूरा ध्येया । 
संहस्रभुजा सहसखनयना वा । प्रतिजपं देवतारूपो गुरमनसा नमस्कायं इत्याह- 
सगुरुपदिति। अल्यादिषदन्तकः अतिदुग#¶ । अन्तविगतः श्रवसानादारभ्य 

विलोमेन गतः। पदपादप्रतिलोमावित्यथं; । वर्प्रतिलोमानां game | 

वच्यमाणप्रयोगः प्रतिपत्तयश्च गुर्वीदेशेनेव ज्ञातव्या इत्याह-गुर्वादेथेति। 

मन्त्रिणेति। तत्तत्कमरौ चितबोजादियोग उक्तः ॥ २५॥ 

साङ्ग इत्युक्तमङ्गभेदमाह--अनुलोभेति | वणंपदन्यासयोरपि समानोऽयं न्यासः | 

सक्तत्प्रतिषेषमानेष्णऽकार्यान्मन्दान्न निवतयितं wa इति पुनरप्याह- 
प्रतिपत्तोति ॥ २६ ॥ २७ ॥ ३८ ॥ 
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जपः पुरोक्तसस्यः स्याइतक्त पतिस्तथा भवेत् | 

चो रहक्तसमि द्राजोतिलइव्यघ्रतेः क्रमात् ॥ ze 
अथवा प्रञ्चगव्योत्यचशुणा इतसुच्यते | 
प्र्यङमुखेन Aaa प्रायोजपदतादिकम् ॥ ४० 
ततः स्यु न्वव्ेभ्यस्तावत्यो बङ्किदेवताः । 
प्रलेकमादतास्तास्तु पञ्चकेन AMAT ॥ ४१ 
तत्परञ्चकञ्च प्रलेकमाहतं पञ्चभिः पृथक् | 
प्रसेकं पञ्चकानाञ्च घोडशाहतिरिष्यते ॥ ४२ 
प्रलेकं षोड़शानाञ्च कोटयः परिचारिकाः | 
इत्येकाक्चरजात् YASH षोडशात्मकात् ॥ ४३ 
VAI जातास्तद्विस्तार पुनरूहयेन् | 
aa विन्द्रियजाः प्रोक्ता देबतास्तष्दे्ृष्टयः ॥ ४४ 
तियञ्चो भोतिकाः प्रोक्ता घातूल्ास्तभयाननाः | 
ऊमिजासलष्ववद्नासियञ्चश्चाऽथ RITA: ॥ ४५ 

प्रतिलोममन्स्य थक साधनं कतव्यमिल्याह-जपः पुरोक्तसंख्य इति । 
प्रायोजपडइतादिकं प्रतिलोमजपहतादिकभमित्यथं; ॥ २८ ॥ ४० ॥ 

प्रयोगाथे मन्तवणदेवताव्यासिमाह--तत इति । सिदमन्तस्य स्मल्यनन्तर- 
मित्यथेः। सर्वासां qunalat पच्चभरतात्कल्वात् waaataa इति उक्तम् । 
तासामपि पञ्चभ्रूतात्मकल्वात् आह- तत्पञ्चकमिति । तासामपि भ्रतगतशब्दादि- 
गुणभेदेन कारणसहितेन षोडशधा भेदमाद-प्रल्येकमिति। कोटिमेदोऽपि 

शब्दादिवैचित्रपादेव ज्ञातव्यः ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४२॥ 
उक्तां विभूतिमनद्य विभूत्यन्तरमाह-दइत्येकात्तरजादिति । इति इयम् । 

एकाक्षरजात् पञ्चकात् पूवं Yt जातात् प्रत्येकं पञ्चकपरिवतात् 

पुनरप्येकंकस्मात् घोडशावकादेतावत्यो विभूतयो जाता was) तद्विस्तारं 
पुनरूहयेदित्यस्याऽयमथं; । कोटोनां मध्ये एकं कस्या पञ्चकोटयः परिचारिकाः | 

तासाभेकेकस्याः पुनः पञ्च कोटयः | तासाभेकीकस्याः पोड़शकोटयः । तासाभेक- 

कस्याः कोरिक्षोटयः। इत्यादिप्रकारेणेहयेदिति ॥ ४२ ॥ ४४ ॥ 

इन्द्रियजानामूर््वदृष्टिलं केवलसमष्टिजलेन । प्रत्यङमुखल्वात् fara 
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क्तवा सुखदयोपेता गोचरोत्याः सियो मताः | 
अधोसुखाश्च faag saat मृति संग्रहः ॥ ve 
आभिः सर्वाभिरपि च शिखाभिर्जांतवेदसः | 
व्याप्यते US षु दच्चगुल्मलतादिकम् ॥ ४७ 
आरम्भे मानुषाणि स्य॒नच्वाण्याभिचारिषे | 
कार्मण्यासुरभानि स्यदँबानि स्यस्तथा इतौ ॥ ४८ 
अन्याश्वौन्दुर्कादितिगुरुहरिमिवानिलाच्नया देवाः | 
पर्वोत्तरचयोयमहरविधयो मानुषाः परेऽसुरभाः ॥ ४९ 
नन्दाखारम्य रिक्तासु प्रयोज्याऽऽत्मनि संहरेत् | 
भद्रासु सग्रहं कुर्याज्जयासु तु विङेषतः॥ ५० 
आरेणारभ्य मन्देन प्रयोज्याऽऽदिल्यवारक्षे | 
संहरेत् संग्रहं कुर्याार त्वाचाययोः Tat: ॥ ५१ 
चरेवि ख्ज्योभयकेराहरेदभ्यक्चेन् स्थिरैः | 
feared दिनकृद् युक्तं वारग्रहसमन्वितम् ॥ ५२ 

वराहसिंहादिवदना इत्यथैः | उभयानना इति । दिवदना ऊर््वाघोसुखाश्चत्यथेः | 
पञ्चोक्षतत्वेनोभयात्मकलत्वात् तासाम् | ऊमिजानासूष्ववदनत्वम् । तासामध्यात्- 
स्थलसन्डकारणसमष्टिरूपलरेन विवक्तिततवात्। तियं क्वं पूववत् कोश्जानाम् | 
aaa स्त्रोपुरुषमिखात्मकत्वात्। Wate wed प्रकतिप्रघानत्वात् । 

अधोसुखत्वं बहिमुख्यप्राधान्यात् ॥ 8४॥ 8५॥ 8६ ॥ 

naa प्रतिपत्तिमाह--्राभिरिति ॥ gon 8८ ॥ ४९ ॥ yen yen 

[ राशोनपि विदधाति-चरेरिति राशिभिः। इति दोपिकाकारः।] 
दिनास््रमिति। अतिदुर्गादिनाखमभेकादशकच्तरं च । दिनक्षदुगुक्तमिति। 

दिनक्लच्छब्टो दादशसंख्यालक्तकः प्राणबुद्धिसहितेन्द्रियदशकयुतसमन्र इत्यथः | 
श्रायन्तयोः; दादशादिल्यनामयुक्कमिति ase: । आ्रादिव्यगतदेवताध्यानयुक्रमिति 

चाऽथेः। वारग्रहसमन्वितमादयन्तयोर्वाराभिमानिग्रहनामभिः समन्ितमन्ते 

वावेस्यावरणोयस्य ग्रहेण ग्रहणेन नाम्ना समन्वितं चादित्य प्रण्डलस्थादिभिः 
प्रधानाकाराभिवारग्रहाभिमानिदेवताभिः षय्कोणस्याभिः समन्वितमिति 
विधा योज्यम् ॥ ५२॥ 
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क्न्तिकादि च क्रान्तं Hated जातवेदसः | 
AAA इताशः सखात्तिथ्यात्मेन्दुरुदादतः ॥ ५३ 

कत्तिकादि चेति । युक्तमिति पदमचापि योज्यम् । कत्तिकादि चादि च 
कत्तिकादि । कत्तिकादिशब्टेन स्तविंशतिनक्तचाणि उक्तानि छत्िकादौोनि | 
आदिशञ्न प्रधमादितोयेत्यादि तिधिपच्चदश्कसुक्तम् | ata इयमायन्तयोः 
युक्तमिति कत्तिकादि चेत्यस्येकोऽथंः | 

कत्तिका तक् । aaa तदादि च छत्तिकादि । इन्द्रियगणात् पूवे लगादि- 

धाल्ष्टकयुक्तमित्यथंः। Aiea क्तत्यावसानम् | साध्वनामान्ते मारय मारय 

दह दहेति वा क्रियायुक्तमिलधेः | 

कत्तिका कुण्डलिनो तदादि च । क्ल्यान्तं क्षत्यापि कुण्डलिनो तदन्तं च 
दिनाखखम्। सपज्वालायुधादिरूपिणण ङूण्डलिनोसुल्याप्य साध्यं ग्रसिता 

कुण्ड लिग्नग्नावानोय cera दिनास्मध्यात्मप्रयोग इत्यथ; | 

Hala wads: | aaa नाम प्रतिलोमासवं पञ्चदशकरं च। 

अतिदुर्गाप्रतिनोमास्दरमेवेति केचित् । तदप्येवमेव प्रयोक्तव्यमिति शेषः । 

प्रयोगप्रकारं मन्तविशेषं चाषह-नक्तत्ाव्मा इताशः स्यादिति | AAAI 

माता Wu: Ca: wea इादशादित्य way तिथोनासुपलकच्षणं 
नकच्ततरग्रहणम् । आदिल्यादोनां ग्रहणम् । आदित्य ग्रह aaa तिधोनामस्त्रायन्त- 

योः चतु्धींसम्बुद्यन्ततया खखितानामादौ चतुर्थीम्बुद्यन्तः अगिनिशब्द्ः 
प्रयोक्तव्य इत्यथे; । 

AISA: । नक्तत्रादय रात्रा आधारो यस्व इताशस्याऽनुलोमतिष्टभः 
स तथोक्तः | चतु्य॑न्तनकत्रादोनामन्तेऽनुलोममन्ः प्रयोक्तव्य इत्थं; | 

अथाऽन्योऽट; । Aaa सप्तविंशत्यात्मा इताशः अग्निमन्वः स्यात् । 

असुष्य ad दह दशत्यादिक्षत्यान्ते रं रं रमिल्यादयग्निमन्ः सप्तविंशतिवारमाः 

वतनोयः इत्यर्थः | 
WANs: | Adalat सप्तविं शतिज्वालारूपः इताशः कुण्डल्यात्ा TAT 

मन््ोऽष्यावप्रयोगे ध्येयः । अधिदेवतप्रयोगे सप्तविंशव्यादिव्याता इति विशेषः । 

तिष्या्ेन्दुरुदादृत इत्यनेनाऽस््ोपसंहारसमये मन्वविेषं प्रतिपत्तिविशषं 

चाह । अत्रापि तिधिग्रहणसुपलकणाथम् आदित्यादोनां तिष्यादोनामात्मा 

इन्दुः सोमः। चतुर्थोसम्बुद्यन्तादिव्य ग्रह नक्त तिथोनामादौ तथाविधः 

TAM: VARA इत्यं; । 
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ताभ्यां करोति दिनक्षदिसर्गाटानकमणौ | 
इत्येष निपुणो मन्तो प्रयोगाटन्यघात्महा ॥ ५४ 

saa: | तिष्यादय आत्मा यस्य सोमस्याऽनुलोममन्वस्य स॒ तथोक्तः । 
चतुष्यन्तसोमशन्दान्ते अनुलोममन्बः प्रयोक्तव्य इत्यर्थ; | 

sania: | तिष्याव्मा इन्दुः सौम्यतात् गायचीन्दुः | स तिष्यात्मा agenra 
उपसंहारविघौ प्रतिलोमजपाभावात् aaa गायतोपञ्चदणकं जघ्तव्यमिव्यर्धः! 

अन्योऽधे; | तिष्याव्मा पच्चदशात्मा इन्दुः सोममन्वः व॑ वं वंवंवंवं 3 वं 
ववेवंवव वं व व इल्युटाहृतः। सम्बुद्धयन्ते तिथ्यादोनामनन्तरपटितानां 
मम ad पूरय पूरय इल्यादोनामन्ते अरख्तमन्ः पञ्चदशवारमावर्तनोय इत्यथः । 

MASA । AAA पञ्चदशा अखतघाराव्मा इन्दुः | परङ्ण्डल्यतरूपो 

मन्तोऽध्याव्मप्रयोगे अधिदेवते पच्चद शचन्द्रामा उदाहृत इति ॥ ५२॥ 
इदानीं प्रयोगप्रकारमाह- ताभ्यामिति । ताभ्यां इताशेन्दुभ्यां नाडोदय 

वतिभ्यां करोति दिनक्लत् । आदित्यात्मा साधकः मध्यनाडोप्रधानः स॒ faaat- 
दानकमेणौ दक्तिणमार्गेणाऽग्निरूपेणाऽगम्निरूपाणां देवतानां faa कलवा ता 
विष्टा देवतास्ततेव साध्यप्रदेशे संस्थाप्य तन्मूलभूं gwaraa तेजः केवलं 
तेनैव मागण BAITS | पुनः सोममन्चोच्वारणसमये वाममार्गेण 
मध्यमागेख चातिसौम्यतेजोरूपण कुण्डलिनो विखज्य पठं विरष्टदेवतासंख्याभिः 

अणखृतधाराभिस्तासामाप्यायनं AAAS कता मध्यनाडो दारेणात्मनोऽप्या- 
प्यायनं विधाय तामपि कुण्डलिनीं वामनाडोद्ारेण गतां aaa मार्गेण मुलाधार 
Wea | मध्यगतां तु तां तथैव स्ापयतीत्यथंः | प्रणवान्ते अग्नये घाते इति 
Va अनुलोमतिष्टवन्तेन दुगंतिं कलौहच waa ओ इति fearaq सं सायै य 
सायै ययं सायै ययंसायया इति are Hat अतिदुर्गाप्रतिलोमं ata अग्ने 
Ways ad ee ee रं ररं रररं ti wi ररं ररमित्यग्निमन्तं सप्तविंशतिवार- 

सावतेयेत्। इत्यादयः प्रयोगमन्ाः। प्रणवान्ते सोमाय धात्र इत्यस्यान्ते 

अनुलोमतिष्टुभसुच्वाये गायत पच्चदशवारमावल्यं सोम धातः AWWA पूरय 
पूरय इत्यायन्ते अखूतमन्वमपि पञ्चदश्वारं जपेदिलयादय Wea: | एते च 

Wid सूयं कत्तिकाप्रतिपदाद्येकषषिमन्ताः प्रयोगादानयोः ल्गादिषु विंश्तिषु 
प्रत्येकं प्रयोक्तव्याः | BWANA समस्तप्रयोगे तु धातादोनां लगादोनां च 
नामानि सक्लदेवोचायं एक एव सन्तः प्रयोक्तव्यः । निरपैक्तादानषमये 
anufeta प्रयोक्तव्यः। आगच्छागच्छेति च तत्र fear wana 
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रक्तानिग्रहकमयोरनुपराग्वक्ताः प्रधानाक्तति- 
प्रख्या मन्तविधानविच् दिशि दिश्येकादशेकादश। 
संस्याप्य क्रमशोऽत्तरोदितशुचौः शक्तौजंपेद्वा मनं 
सम्यग्वा लुहयादनु प्रतिगतं fasl समाराधयेत् ॥ ५५ 
पोताऽयोसुष्टिगदादस्ता मह्िषाज्यसंयुतपुलाकैः 
बेभौतकारिष्टसमित्कोद्रवकेः सम्भयेच इतविधिना ॥ ५६ 
सुसिता पाशङ कुशयुग्विगलद्ारिप्रवाहसम्भिन्ना | 
वेतससमिदाहल्या मधुरयुजा ASA वशयेदृदुर्गां ॥ ५७ 

रक्ता पाशाङ्कुशिनो निशि फलिनोक्षेसरोद्वेः पुष्पैः | 
चन्दनरससंसिक्तीहो मादृदुर्गा वशौकरोति जगत् ॥ ५८ 
लवर स्िमधुरसिक्तस्ततृक्ततया वा जुहोतु पुत्तल्या | 
उडुतसुकाषनत्तं सप्राहान्चुपतिमपि वे कुरुते ॥ ve 
सकप्रालशूलपाश्ाङ्कुशदहस्ताऽरूणतरा तथा दुर्गा | 
आकषयेच्च लावशपुत्तल्या विमधुराक्तया होमात् ॥ ge 
ध्यात्वा घमां सुसलिशिखकरामध्िभि्च aaa: 
कार्पासानां निम्बच्छदमेषघ्रते ears fags: ॥ ६ १ 
धमा तज निश्लडहितहस्ता विषदलंः समादहिषाज्येः | 
होमाच मरिचस्षषेपचकषभिरजास्धिरसेचितरय्येत् ॥ ६२ 
शिखिशलकराऽग्निनिभा सबपतलाक्तमत्तनोजख | 
मरि्चर्वा राजियुतेहौमादहितान् विमोहयेदर्गा ॥ ६३ 

एकेनेवोपसंदहारः ॥ ५४ ॥ 

अनुलोमप्रतिलोमयोः कायमेदध्यानभेदं चाह-रचेति। भअनुपराग्वक्ता 
इति उभयोरपि रक्तानिग्रहकमणोः अनुपराग्बक्रलं ज्ञातव्यम् । मन्विधानः 
विदिति। रक्षायां चतुञ्चलारिशदनुलोमविधानवित्। निग्रहे चतुखल्लारिंशत्- 

प्रतिलोमविधानविदिल्यर्थः। मूलोक्तमेव asa विधानं प्रतिलोमविधानेषु 
अआवरणपूजादिकमपि प्रातिलोम्येन कायंमिति fate: । अ्रच्रोदितरुचोरिति | 
रुचयः शक्तयः | चतुश्चत्वारिशशदत्षराणां यावत्यः शक्तय उक्ताः। तावच्छक्ति- 

विणि्टा एके काक्षरशक्तय इत्यथ; । चतुश्चल्वारिंशत्त्वानि पादाटकविभूति- 
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क्ष्णा शलासिकरा रिपुदिनदन्तोद्धवेः समित्प्रवरेः | 
ATAT PARAS मान्मारयति मासतो दुर्गां ॥ € 8 
नक्चवहच्चसमिधो मरिचानि च तोच्छहिङ्गुशकलानि | 
मारणकमंणि विडहितान्यारुष्करसेहसिक्तानि ॥ ६५ 
नच्तचदच्तसमिधां विलिखितसाध्याभिधानकमंवताम् | 
सचतुश्चत्वारिंशत्तत्वयुजां HAHA मारणकरम् ॥ ६६ 
मरिचं चौद्रसमेतं प्रल्कपुष्पीपरागसभ्भिन्नम् | 
उष्णाम्भःपरिलुलितं प्रसेचयेटचदत्तपुत्तल्या ॥ €७ 

द्ये वद्ने च रिपोः सम््ुखतः संप्रतिदिते वायोः 
जच्य भिभुतोऽरिः स्यात्तत्क्रथना न् प्चमातकान्सियते ॥ ec 
सेव प्रतिक्तिरसक्षत्तत्प्रतिषठितसमौरणा च विशदधिया | 
तीच्छसरेहालिप्ना विलोमजापेन तापनोयाऽग्नौ ॥ ee 
विधिना ज्चरविद्धः स्यादपघनहोमेन हानिरङ्ख | 
सर्वाहृत्या मरणं प्राप्रोति रिपुनं तव सन्देहः ॥ ७° 

प्राकप्रोक्तान् भूतवर्णान् द्शदशयुगशो बिन्दुयुक्लान्नमोऽन्तान् 
योनेमे -याखिमष्येष्वपि पुनरथ सख्याप्य भूताभवर्णान् | 
वरस्ते: साकमम्नेमनुमपि giana: खेचिङ्केः समेतं 
कुर्यात् कर्माणि सम्यक् पटविशदमतिः स्त्थनादयानि मन्तो ॥ 

ऊदद्रादिललाः कोनंसो चतुर्थांका वसौ वारः 
दष्टये दि तोयरक्ञा वह्करदन्द्योनिकादियषाः ॥ Oz 

कथनेन कथितानि तदुबुद्ष्या जुहुयादित्यधं; ॥ ५५ - ७० ॥ 

अग्नेमनुमपोति । विष्टुममपोल्यर्थः। स तु मध्ये लेखनोयः । कुलिशादयैरिति 
wamiafaa एथिव्यादिमण्डलैरित्यथेः । मन्तोति । तत्तत्प्रयोगोचितानुलोन- 
विलोमसन्वन्न इत्यथ; । पटुविश्दमतिरिति। पूर्वीक्षध्यानविशेषिष्वायत्त- 
मतिरित्यथंः । अतिदुर्गाप्रतिलोरख मारणोचाटन विदेषणस्तश्यन मोदहनादोनि | 
गाणिविखाग्निदुर्गाभिः वश्यम् अग्निदुग्या च्राकध्णं सोमसिन्ुदुगभ्यां 

सौम्यप्रयोग इत्यादिमन्तविनियोगन्न इत्यथः ॥ ७१ ॥ 

मूतिंवर्णणनाह--कऊददिति | 
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मरुतः कपोलविन्दुकपञ्चमवर्णाः wel तथा ala: | 
मनुषु परेष्वपि मन्तौ करोतु कर्माणि तख संसिद्धा ॥ ७३ 

उन्मत्तचछलनेवद्रमभवसमिधां सप्रसाहसखर कान्तं 
nag राजितेलालुलितमथ इनेन्माहिषान्या्चतं बा | 
क्रष्णाष्टम्यादयमेवं सुनियतचरितः सप्ररातं निशायां 
निःसन्देहोऽस्य शवस्त्यजति किल निजं देहमाविष्टमोह; ॥ ७४ 

सामुद्रे च सहिडगुजो रक पिषेः areata 
क्रत्वाऽघोवदनां जले घटकटाहादिथिते क्राथयेत् | 
सप्ताहं ज्वलनं जपन् विषतरोयशया शिरस्ताडनं 
कुवन् सप्रदिनान्तरे यमपुरक्रोडापरः स्यादरिः ॥ ७५ 
अकस्यन्दनवद्पन्नगसमुखयस्ताङघ्िमाशाम्बर 
aaa तिलजाघ्नुतं विषहतं ett करर्भाखतः। 
वायुप्रेरितबह्किमण्डलमहाज्वालाकुलास्यादिकं 
ध्यायन् वे रिणसुत्तिपेत् जलमम मन्तं जपन् Wa ॥ OE 

आद्राशुकोऽग्निमनुना त्वथ सप्नरावं 
सिद्वाधतललुलितेमरिचेलंहोतु | 
आरभ्य विषटिदिवसेऽरिनरः प्रलाप- 
मूर्छाज्वितेन विषयौक्रियते ज्वरेण ॥ oo 

[ भूतवर्णान् विभजते-ऊदद्गादोति साघंन। उकारश्च अकारश्च ऊ। 
दत् SAAT MAT | गादयो awe: | लकारलकारौच। wa दश 

कोः परथिव्या aut: 1 नसो; arfaargedizat saree) भ्रौकारथ | 

चतुर्थाणंकाः घभटधभाः | वकारसकारौ च । इत्येते दश वारः जलस्य aah: । 
दृथ्योरत्तरे इकारश्कारौ | Tawa दितीयाः खटथफाः | रेफच्तकारौ च । 

एते दश अग्निवर्णः अदन्दमिति । saad | योनिरेकारः। कादयः 
RAAT: | यकारषकारौ च । इव्येतानि दश वायोरकराणि। कपोलयोरत्तरे 

ल्टकारद्टकारौ च । बिन्दुः पञ्चद णसरः | ङञणनमाः शकारहकारो च । Tala 

दश आकाशस्य aul इत्यथः । अधं विधिः सवेमन्दसाधारण इति ब्रूते- मनुषु 
परेष्विति। इति सम्बन्धदोपिकाकारः | 

wal करोलिति। तत्तम्मन्योग इत्युक्तः ॥ ७२--८° ॥ 
४३ 
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तालस्य पते भुजपवक्षै वा 
मध्ये लिंडत् साध्यनराभिधानम् | 
अथाऽभितो aafaa विलोमं 

विलिख्य yar विनिखन्य तव ॥ 0c 
भाघाय वेभ्वानरमादरेण समच्यं सम्यद्यरिचेजंहोतु | 
Tal. AAA भषेत् पुनस्तत्तोये च्रिपेदश्यतमः स भूयात् toe 

सिंहस्थां शरनिकरैः कशानुवक्ती- 
धावन्तो रिपुमनु घावमानमेनाम् | 
संचिन्य faug जलं दिनेशविम्बं 
जपएत्वाऽमं मनुमपि चाटनाय WA ॥ co 

क्रत्वा स्थण्डिलमङ्गशे भगवतो न्यासक्रमाद चयेद् 
Talal: पुनरम्धसा च विकिरेन्मन्तौ निशायां बलिम् | 
जपत्वा Aaqugqyg रोगसहिताः Rat निक्षया क्लता- 

स्तोस्तान् भूतपिशाकच्ैरिविदहितान् दुःखानसौ नाशयेत् ॥ ८१ 
विधिवदभिज्वाल्याऽननमन्वहमाराध्व गन्धपुष्पादेः। 

सन्ध्यासु जपाच्च मनुरयमाकाङ्कितिसवंसिडिकल्यतसः ॥ ८२ 
कुसुमरसलुलितलोयीर्वाशुणवदनो जुहोतु सन्ध्यासु | 
मन्वाणंसंष्यमग्नेरेव्येन (द्रावयेद रौनचिरात् ॥ ८३ 
Yer तण्डलेरथ हविरपि निष्पादय प्रञ्चगव्यमपि | 
Wadd तेन जुडयादष्टसहखं समेतसम्पातम् ॥ ८४ 

प्राशितसम्पातस्य zal सवेथेव साध्यस्य | 
प्राङ्गणमन्दिरयोरपि निखनेत् दारेऽवशिषटसम्पातम् ॥ ८५ 
कल्या नश्यति aw वोचितेन ग्रहादयो भोला | 
कर्ता रमेति कुपिता mat सर्वात्मना च नाशयति ॥ ce 
ब्रह्मद्रमफलकान्ते मन्ि तमः सप्रसप्तकोष्युते | 
कोणोदराणि feat माथाबोजं सकामं मध्यगते ॥ TO 
मन्त्रो निशायासिति। पञ्चदुगौदिभिः बलिदानमुक्तम् ॥ ८१- ८६ ॥ 

मन्तितमः सप्तेति | सवेकोषटेषु मायाबोजलेखनसुक्तम् ॥ ८७--<४ ॥ 
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विलिखेत् क्रमेण मन्ताचराश्च शिष्टेषु तेषु कोषेषु | 
तव waa: प्रतिष्ठां विधाय निधाय वह्किमपि जुहयात् ॥ घ्टः 
अआज्येनाऽटसहसं फलकोपरि सम्यगात्तसम्पातम् | 
विप्रतिप्र्तिधरायां निखनेन्रश्यन्लयपद्रवाः सद्यः ॥ ८९ 
सिकताचरुगनव्याश्मकशखदां प्रतिष्ठा विधौयते सिद्ध | 
प्रस्याट्कषटमाना खदपुररष्टाभिगुघ्रये सिकताः ॥ <° 
मध्येऽष्टाशान्तासु च कुण्डानामारचय्य नवकमपि | 
विधिना निवपेत् क्रमशः सिंहधनुष्कागयायिनि fear ॥ < १ 
तिथिषु तु काला्टम्यां मेषु विशखाग्निभू लभाग्ये] Ty | 
वारेषु मन्दवाक्पतिवर्जाः सवे प्रशस्यन्ते तथा ॥ € र 
हस्तश्रवणमघासु AAI च कम Hala | 
दादशसदहखसंख्यं प्रजपेटगायवमपि यथा प्रोक्तम् ॥ <३ 
मध्यं च मूलमनुना तद्ायुषेरष्टदिक्त ata: | 

सकपालान्तेः पृथगपि संस्थापनकमं निगदितं विधिवत् ॥ € 8 
तास्ताश्च देवता अपि परिपृज्य यथाक्रमेण मन्वितमः 
कुर्याट्बलिं दिनग्रहकरणेभ्यो लोकपालराशिभ्यः ॥ ९५ 
सिकताषोडशकुडवं ब्रह्मद्रमभाजनेऽन्नगन्याक्तम् | 
निवपति यदि विधिना तं देशं ग्रामं करोति चतुरब्दात् ॥ ee 

अवऽजस्येऽखिगायामपरिमितजलायां समादाय शुडाः 
सम्यक् संशोषयित्वातपमनु सिकताः शुपंकोगो विशोध्य | 
aye पञ्चगव्ये सुमतिर fafufaa ताः कुम्भसंस्था 
aa HATTA दिजतसुसमिधा भजंयेत् AAA: ॥ € ७ 

एवं खदुप्रलयोरधः TATA सपञ्चगव्यास्ताः | 
aquifanfaufaaag पुष्टिञ्च कुवते क्रमशः ॥ € ८ 
यथाक्रमेण मन्तितम इति । चक्रादिमन्हेः gai सूचितम्! ग्रहादि- 

बलिमन््राञ्च सूचिताः ney wee i 

सिकतोपादानशोधनसंस्कारक्रममाष्ह -अकऽजख इति सुमतिरिति। 

अग्निमन््रदेवतासिकतानाम क्यन्न इत्यथं; ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ८९ ॥ १००॥ १०१ ll 
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रथचरणदरगदाभ्बजहस्ता निष्टप्रणातक्रम्भनिभा | 
सष्ठतपयोऽन्ोहोमान्महतो Meal समावदट्दर्गा ॥ ce 
वरीहिभिरन्नः ait: समिद्ुरपि दुग्धवोरुधामाज्यैः | 
मधुरवयमधुरेमहतोग्दं करोति इतविधिना ॥ १०० 
यदट्यदाञ्छति पुरुषस्तत्तदमुष्य प्रभावतः साध्यम् | 

सग्रहनक्तचाव्यां सगिरिपुरग्ामकाननां वसुधाम् | 

साहिभषोपलमुदधिं दहति हि मतिमानयलमेतेन ॥ १०९१ 

एवं प्रो्यापयति च मन्वेणाऽनेन निशितधौमन्तौ | 
पसा कैन कियदा मन्तस्याख्यायतेऽस्य सामण्यम् ॥ १०२ 

तस्मादेनं मनुवरमभोष्टाप्तये संयतात्मा 
जप्यािल्यं सहतविधिमप्यादराद्चयोत | 
भक्तया कुर्यात् सुमतिरभिषेकादिकं कर्मजातं 
कतः Asad प्रवणमतिरवंव भक्तः सदा स्यात् ॥ १०३ 

इति शरौप्रपञ्चसारे एकचिंशः we: | 
निशिवधोमन्तोति। पूर्वक्तास्त्रप्रयोगध्यानन्नताऽस्रमन्तप्रयोगन्नता चोक्ता । 

॥ १०२ ॥ १०२॥ 

इति मोपद्मपादाचायंक्षते प्रपञ्चसारविवरणे 

एकलतिंशतपटलः | 
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अथ लवणमन् वदामि साङ्गं सजपं सप्रतिपत्तिकं सहोमम् | 
विधिवदिहितेन येन सवां जगतौमात्मवशे करोति मन्ती ॥ १ 

लवणाम्भसि Sarat दितौीया लवयेति च | 
दहेति ठतीया ata दग्धेति च चतुश्यपि | 
क् पञ्चमो च या ते स्याद्यथा प्रोक्तमथवेणि ॥ २ 
कगभिराभिस्तु पञ्चाङ्गं पञ्चभिर्वा समोरितम् | 
faarat: षडङ्गं वा प्रणवादर्निंगद्यते ॥ ३ 
पञ्चभिश्च विभिरपि पञ्चभिः करणाक्रेः | 
सपञ्चभिय॑गारेन जातियुक्तैः समीरितम् ॥ 8 
अङ्िराः स्याटषिण्छन्टोऽलुष्टप्चिष्टुप् च देवताः 
अग्नौराविस्तथा दुर्गा भद्रकालो समोरिताः ॥ ५ 

अथाऽभ्निदुर्गादिटेवत्यस्य लवणमन्तस्य विधानमाह- श्रध लवशेति। 

करोति मन्तोति। विरिमन्वानित्यथं; | तारपाशशक्चङ्कुश यं लं वं इति 
उक्ता लवणम्भसि danse उग्रोऽसि हृदयं तव लवणस्य पथिवो माताऽन्ते 

लवणस्य वर्णः पिता । प्रथमा । लवणे यमाने तु पुनः कुतो निद्रा कुतो 

रतिः । लवणं पचति पाचयति लवणं छिन्दति भिन्दति असुकस्य दद्द 

गात्राणि दह मांसं दह लचम्। दितोया। ee त्रगणङ्मांसभमेदोऽखिभ्यो 
मज्निकां दह यदि वसति योजनशते नदोनां वा शतान्तरे । ठतोया । तं दग्ध्वा 

नय मे शोघ्रमग्रे लवणस्य तेजसा Aleut नगरे छष्णसपवतागेसे अतैव 
वशमायातु। लवणमन्तपुरस््तः। चतुर्थो | 

याते रातिः शल्यविद्स्य शूलाग्रारोपितस्य च । 

या ते राविम॑दह्ारातिः साते रातिमंदहानिशण।॥ इति पञ्चमो। 

क्रो बोजम्। हीं शक्तिः 

eat st at fate चिरि चर्डालि महाचश्डालि अमुकं मे वशमानय 

att! इति चिरिमन्ः। लवणवदेव बोजादिकमस्यापि।॥ १।२॥२॥ 

॥ ४॥५॥६॥७॥८॥९॥ 



२४२ खो प्रपञ्चसारतन्तम् 

THM SHUITAA AA: खवशक्तिवराभययुक्तकरः | 
अमिताचिंरजात्तगतिविलसन्नयनवितयोऽवतु बो दहनः ॥ € 
नौलतरांशुककश्षेशकलापा नौलतनुनिविडसतनभारा | 
साङकुशपाशसगशलकपाला यामवतौो भवतोऽवत् नित्यम् yo 

करकमलविराजचक्रशडमसिश्यला 

परिलसितकिरोटा पातितानेकदैव्या | 
विनयनलसिताङ्गो तिग्मरग्सिप्रकाशा 
पवनसखनिभाङ्ो पातु कालयायनौ वः ॥ ८ 
सुरीद्रसितदंष्टिका विनयनोध्वक्षेणोल्वणा 
कपालपरशूल्लसडडमरुकचिश्यलाकुला | 
चनाघननिभा रणद्रचिरकिङ्िगोमालिका 
भवदिभवसिद्ये भवतु भद्रकालो चिरम् ॥ < 
अयुतं नियतो मन्तो मन्तखक्पञ्चकान्वितम् | 
प्रजपेचिसहखं वा सम्यगेनं समाहितः ॥ १० 
दशांशेन इहनेत्सिद्धे इविषा घ्रतसंयुजा | 
एवं Ha प्रयोगा मनवो भूयान्न चाऽन्यथा ॥ ११ 
बह्किराच्री वरे खातां बश्याकषंणकमणोः। 
sale तथा देव्यौ शस्ते मारणकमणि ॥ १२ 
MUA HARA A ढतीयां क्ष्णपच्तजाम् | 
सं दोक्तितो भवैत्पृते मन्दिरे मन्तजापबान् ॥ १३ 
निखन्यात्तच कुण्डञ्च दोर्माचं वासरमेखलम् | 
ASH सुन्दराकारं पुत्तलोनाद्च कारयेत् ॥ १४ 
एकां AAAI शालोपिष्टेन चाऽपरराम् | 
चक्रिहस्तखदा Asati मधूच्छिष्टेन चाऽपराम् ॥ १५ 

अयुतं नियतो मन्तोति। प्रणवपाशणङ्क्शवायुष्धिव्यशतयोग va: | 
समल्वितं चिटिमन्तरमिति शेषः ॥ १० ॥ 

मन्त्रो भयान्न चाऽन्ययेति । मारणादिषु तदुचितबोजयोग उक्तः ॥ ११।१२. ॥ 
आरभ्य कमंछन्मन््ोति। कम विेषपूजादिकम् | walang sit वा 



दातिंशः पटलः ३४४; 

तासु हदेश्लिखितसष्याख्यासु समाहितः 
सम्यक् संस्थापयेत् प्राणान् साध्यादानोय साधकः ॥ १६ 
उत्ताना दारवों कुण्डे खनेन्मन्वाभिमन्तिताम् | 
पिष्टजां विष्टरस्याऽधः पादश्याने च सखन्मयोम् ॥ १७ 
लम्बयेदम्बरे सिक्धमवीमृध्वमधोमुखौम् | 
एनः छष्णाष्टमौ रावी पूवेवामे गते सति ॥ ec 
रक्तमाल्याम्बरो मन्तौ क्तरक्लानुलेपनः 
म्यकक्रतलिपिन्यासः प्राणयामादिक्षच्छचिः ॥ १९ 

कुडवं पोतलवणं qua परिचणितम् | 

द्धिचौ द्रघ्रतत्चीरैः प्रोक्चयिता सुशोधितम् ॥ २० 
Alas] गुडमध्वाज्येविस्यष्टवयवामथ | 
तेन पुत्तलिका मन्तौ चावज्ञो कारयेद्बुधः ॥ २१ 
तस्याच्च स्याप्येत्प्राणान् गुवदेशविधानतः 
ALANA वा तथाऽष्टोध्व॑सदहखकम् ॥ रर 
चकपञ्चक पञ्चविं शत्स स्यं प्रतिक्घति ware | 
जपिलाऽड्ानि fata ais प्रतिक्षतावपि ॥ २३ 
सतारेश्चिटिमन्तार्यैश्चतुविं शतिसंख्यकेः | 
शिरोललाटटक्षणनासास्यविवुक्षेष्वपि ॥ २४ 
सकर दयोरोजनाभिकुचिकटौषु च । 
मेद पायरुजान्वग्रजङ्ाङत्रिषु च विन्यसेत् ॥ २५ 

धोगुद्यादमेदः स्याटूष्वं भेदो fe सति | 
saad प्रविन्यस्य पुनः प्रतिक्ततौ न्यसेत् ॥ २६ 

उताप्ूजामन्तकलापग्रहणसुताम् ॥ १२॥१ ४॥ १५ ॥ १६ ॥ १७॥ VaR 

मन्त्रो कतरक्तानुलेपन इति न्यासादिभिः मन्वासमत्वसुक्तम् ॥ १९ ॥ २०॥ 

प॒त्तलिकां मन्तोति। मन्त्रं जपता पुत्तलोका कायेंत्यक्तम् ॥ २१ ॥ 
गुरवादेशविधानत इति । प्रतिक्लतिददि प्राणप्रतिष्ठायन्त्रस्यापनपूदेकः 

मित्य; । वश्यमारणादौ प्राणप्रतिष्ठाप्रकारभेदशाऽनेन सूचितः ॥ २२॥ 
सवा प्रतिक्गतावपोति। aig कर्मीपक्रम एव न्यासः . काय; ॥ २३-- ३१ 1; 



२४४ शो प्रपञ्चसारतन्त्रम् 

अङ्गुषससिप्रपदजङ्गाजान्रुपायुषु | 
सलिङ्गनाभिजढरहदयेषु MAT ॥ २७ 

कन्धराचिवुकास्येषु प्राण्क् कणं युग्मक्षे | 
ललाटशिरसोरन्यस्येत् प्रतिमायाञ्च संघशः ॥ रट 
उप्रलिपेऽथ कुश्डेऽन्तव हिर्गीमयवारिणा | 
साध्यसंमुखमासौन अटव्याडइव्यवाहनम् ॥ २९ 
प्रज्वाल्य साभ्योडुतरुकाष्ेरभ्यच्यं दिकक्रमात् | 
राजोक्रुशोतपुष्पाद्िश्चषक्षे राजतादिक्षे ॥ ३० 
देवतां प्रति पाय्यं ट्वा कार्याथंसिड्ये | 
उपतिषइतस्यादावन्ते मन्तेरितौरितेः ॥ ३१ 
त्वमाननममिवघ्र निशाया हव्यवाहन | 

इविषा AAA TM भव तया सह ॥ ३२ 
जातवेदो महादेव तप्तजाम्बनदप्रम | 
खाहापरते faa लवणं दह शतंडन् ॥ ३२ 
दशे waft शर्वाणि ae Aa तया जगत् | 
महादेवि नमस्तुभ्यं वरदे कामदा भव ॥ २४ 
तमोमयि महादेवि महादेवख सुव्रते | 
वियामे पुरुषं इत्या वशमानय Sats मे ॥ २५ 
दुगे सर्गादिरडिते edt ATA | 
चक्रशङ्धरे देवि geval सत्व |भयङ्करि ॥ २६ 
नमस्ते दह Vad मे वशमानय चरखिडिकषै | 
शाकम्भरि महादेवि शरणं मे भवाऽनघें ॥ ३७ 
भद्रकालि भवाभौष्टे भद्रसिद्धिप्रदायिनि। 
सपत्नान् मे हन हन SE शोषय तापय ॥ ३८ 
शूलासिशक्तिबच्यादये रुत क्रव्योत्क्षल्य मारय | 
महादेवि महाालि रन्ताऽस्मानल्षतात्मिक्षे ॥ ze 

[ उपस्थानमन्तं दशेयति-त्माननमित्य्टभिः । इति सम्बन्धदोपिकायाम् । 
कचित् Taw इत्यत्र ‘feat मे पुरुषं गलाः इति पाठः | 



हािंशः पटलः ३४५ 

पुनः प्रतिकछ्लतेरङ्सप्तकं निशितायसा | 
दक्षपादादिकं रित्वा Tad प्रजपेन्मनुम् ॥ ४० 
साध्यं daa शितघोजडइहयात् सप्रसंष्यया | 
faqs चरणं पुवं ततो द्च्ताधकं पुनः ॥ ४१ 
fava ठतोयं स्याद्रलाटूष्वं चतुयकम् | 
पञ्चमं वामहस्तं स्यात् VS वामाधमेव च ॥ ४२ 
सप्तमं वामपादं स्यादन्याऽपि स्याइतक्रिया | 
aa सप्र विभागो वा क्रमादङ्गेषु सप्तसु ॥ ४३ 
एकादशांशभिन्नेवां ace: सप्रभिहनेत् | 
हामोऽन्यया वा पृवन्तु दत्तिणं चरणं भवेत् ॥ ४४ 
fear द्लिणकरस्ततीयं शिर उच्यते | 
वामवाहश्चतुधन्तु मध्याटृष्वन्तु पञ्चमम् ॥ ४५ 
अधोभागस्तु TS: स्यादासपादस्तु सप्तमः | 

Sas YAMAGATA च AAR: ॥ ४६ 
अचंयित्वा टृण्डदौ घं प्रणमेडइव्यवाडनम् | 
सखणीञ्च समुक्तां गां Wat दयात् सत्णकाम् ॥ ४७ 
efaui सप्तकष॑न्तु द दान्मारणकमणि | 
BYR TAR धान्यं TAT संप्रोणयेद्गरुम् ॥ ४८ 
एवं क्तेन AAS लभते होमकमणा | 
पथवा मारणाकाङ्ो साध्यवामाङ्त्रिपांशुमिः ॥ ४६ 
सनिम्बतिलसिद्ाथव्रणक्लत्तेलसंयुतेः | 
दिडनगुतिकटकोपेतेमंडिषीमूतपिषितेः ॥ ५० 
वराहपारावतयोः पुरौष्ेण समन्विते: | 
एतेविमिश्यिवा तु लोगं पुर्वोक्तसंस्यकम् ॥ ५१ 
पुववत् gual तेन लोणचशेन कारयेत् | 
प्राणान् प्रतिष्ठापयेच तच पुर्वोक्तसंष्यया ॥ ५२ 

सखर्णाच्च॒समुक्तामिलयतच्र सकषंखणंयुक्तामिति कचित्। मूतपेषितेरित्यव 
मू तविड्विषेरिति क्रचित् ] ॥ ३२--५६ ॥ 

४४ 



aya खोप्रपश्चसारतन्सम् 

पूर्वोक्ताभिः पत्तलोभिः कुण्ड दक्तिणदिङ्मुखः | 
emi वा भद्रकालों वा प्रणिपत्य यथोचितम् ॥ ५३ 
उपस्यितेऽधरावे तु स्व्यपाणिख्यशसकः | 
वामपादं समारभ्य AeA पुव॑संख्यया ॥ ५४ 
समापयेदल्लपादे विकारेणाऽयसो वश्रौ । 
विसप्राह्ृप्रयोगेण मारयेद्विपुमात्मनः ॥ ५५ 
तस्यां रावासुपोष्याऽथ परेऽहनि तु साधकः | 
प्राणायामादिभिरपि गायचीजपरहोम केः ॥ ५६ 
विसुक्तपातको भूत्वा स पुनविंहरेदभौ | 
यां कल्ययन्यपामागं राजीघ्तदवोषि च ॥ ५७ 
पथगष्टात्तरशताहच्या इत्वा बलिं हरेत् | 
दशखाशासु fefa च मन्वेरेतेयधाक्रमम् ॥ ५८ 

यो मे पृवेगतः पाप्मा पावक्षेनेह कमणा इन्द्रस्त्वं देवो राजा 
Wig Wag मोचयतु वशयतु मारयत नाशयतु बलिं aa 
प्रयच्छतु Ad मम शुभं मम शिवं मम शन्तिः खस्त्ययनं मम । 

यो मेऽग्निगतः। यो मे यमगतः। यो a निङटेतिगतः। 
aa aaa | योमेवायुगतः। Ba aaa: Wa 

ईशानगतः.। योमेअघोगतः। यो मे Wana. यो a 
पातालगतः। 

यो मे दिवि गतः पाप्मा पावक्षेनेह कमणा सुयस्त्वं देवो 
राजा जम्भयतु सम्भयतु मोहयतु wag मारयतु नाशयतु बलिं 

यां wala ब्रह्मानुष्टुपप्रत्यद्धिरस waren) ॐ बोजम्। 
कों गतिः। श्र्टचतु्तु्चतुःषड़भिर्तरेरङ्गानि | भ्वूमध्यनयनदयगलबाइदय- 

द्त्राभिपाश्वेहयकटिहयान्धुपाटदथेषु न्यासः खड्धवमधरा क्ष्णा मुक्तकेशो 

दिगम्बरा acer ससर्पा[वा]भरणा भक्तितारिष्यया | 
यां कल्पयन्ति नोऽरयः क्रूरां wat वधूमिव | 
तां ब्रह्मणाऽपनिनंद्ः प्र्यक्कर्तारखच्छतु ॥ इति मन्तः ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 

[ अनेन मन्तेणोकद्रव्येरुकसंख्यं vat बलिं दयादित्याह-यो इति। 



हातिंशः पटलः ate 

qa प्रयच्छतु छतं मम शुभं aa fad मम शान्तिः खसतययनं 
Wa) at a सवंगतः। 

एवं दिशासु दशसु देवताभ्यो बलिं इरेत् । 
वलावैवं क्रते शवोराशु Rat प्रणश्यति ॥ ६ ° 
प्रणवयुगलं भूयुग्मान्तस्यितं sag 
तदसुकुलिशगं तेषां मध्ये Wa भुवमन्तरा | 
अमरपतिदिक्कोे wat पाशाङ्कुशान्तरमायया 
बलयिसमथो जम्भायष्टौ लिखत् कुरुते जडम् ॥ ६१ 
जम्भयस्तम्भयौ TAY तथा बन्धथमोदयौ । 
इत्यनन्तास्तथा स्यस्ते जम्धाद्यष्टी दिठान्तिकाः ॥ ez 

अथवा लवणे; परागभूतेमघुराक्तैः पुनरष्टमोनिशदयम् | 
लुडयाच चतुदशोनिशान्तं कुडवोन्बितमेभिरेव wat: ॥ €२ 

नारो at at नगरं पान् वा 
ग्रामान् जनान् वा मनसोऽनुरूपम् | 
वश्मीकरोल्येव इतक्रियेयं 
चिराय नेवाऽव विचारयीयम् ॥ ६४ 

दूति लवणमनोविं धानमेवं प्रणिगदितं विविधप्रभेदभिच्नम् | 
विधिवदसमुमादरेण संप्रयुञ्चन् व्रजति फलं निजवाज्कितं चिराय ॥ 

इति श्रोप्रपञ्चसारे दाचिंशः पटलः | 
इत्यादिमन्तेष्वादययन्तौ मन्त्रौ प्रृणंपुटितौ । इतरेऽपि तथेव HT ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

बलिप्रदानप्रकारमाह-दणसिति i eon &१॥ ६२॥ 

मधुरव्रयावसिक्षलवणचणेमुद्राभिः वश्याकषेणादिषु जुडयादित्यभिधत्ते- 

भरथवेति ॥ €२ ॥ ६३ ॥ 
अरस्य मन््रस्याऽन्येऽपि विविधमेदाः सन्तोति सूचयन् उपसंहरत-दइति 

वगणमनोरिति। इति सम्बन्धदोपिकायाम् ॥ ६8 ॥ | 
इति ओओपद्मपादाचायंङ्षते प्रपञ्चसारविवरणे 

इातिशत्परटलः। 
eee R_* STL 



Aga: पटलः | 

अथाऽभिवच्ये aay मन्स्ाऽनुष्टभः संग्रहतो विधानम् | 
ष्या दिकेरङ्पदयं धावदोचताजपार्चाहवनक्रमेण ॥ १ 
चषिरभिहितो वशिषन्कन्दोऽनुष्टप् च देवता रुद्रः | 
वामम्बकपदादिकः स्यान्मनुनाऽसुनेव षडङ्करप्िरिह कथिता ॥ र 
विभिस्तु वणहदयं शिरश्च चतुभिरष्टाभिरयो शिखा च | 
उक्तं नवाण; कवचं तथाऽन प्रञ्चाणकं वास्बकमस्वमाइः ॥ 2 
पराकूप्रल्यग्याम्यसीम्ये शिरसि च बदनोरोगलांसेषु नामी 
SEN परष्टकुच्योरथ शिविगुदयोरूरुमृलान्तयोख्च | 
जान्वोसटहत्तयुगमस्तनतटयुगपाभ्वषु पत्पाणिनासा- 
शोष्वप्यध्वतोऽणन्यसत पुनरघस्तोऽपि मन्वौ तथोध्वम् ॥ ४ 
चरणाग्रसखिगुद्याघारोदरहदयकन्रसु पुनः 

ATA: सब्धयग्रास्यौठघ्राणटकश्रुतिभ्रभौेषु ॥ ५ 
वर्णान् न्यस्य शिरोभरटग्वक्तगलहद दर गद्येषु | 
ऊवोंजन्वोः पदयोः परैश्च मनुवित् करमेण विन्यस्येत् ॥ ६ 

वशिषादिक्रमेणेव अङ्गन्यासं समाचरेत् | 
वशिष्टस्राम्बकश्चैव चिनेवश्च तथेव च । 
अनुष्टपरृन्दसे चेति जातियुक्तन मन्तवित् ॥ ७ 

अच्छः खच्छार विन्दस्य तिर्भयकराङ्स्ित पुणकुम्ध 
दाभ्यां वैदाक्षमाले निजकरकमलाभ्यां घटौ निल्यपूर्णी | 
दाभ्यां ती च खवन्तौ शिरसि शशिकलाबन्धुरे श्रावयन्ती 
देहं देवो दधानः प्रदिशतु विशदाकल्यजातः धियं वः ॥ ८ 
मारणवश्यादिकतुरायुःचयलसंभवादायुःप्रदं मन्तं वक्तमारभते - भघाऽभिवच्च 

दति [ मन्त्रोऽयं वेदिकत्वान्रोक्तः Jue un २॥२॥ 

wat तथोधष्वेमिति। प्रणवशक्तिप्रासादयोग उक्तः) ॐ बोजम्। श्रीं 
शक्ति; ॥४॥१५॥ ६ ॥ 

मन््रविदिति। पच्चाच्तरप्रणवशक्तिबोजयोगः सूचितः ॥ ७॥ ८ ॥ 



त्रयस्तिंशः पटल ave. 

प्रासादोक्ते च पौठे Tstat दग्धतरुकषायेर्वा | 
aga कलशमस्मिन् महशमावाद्य पृजयेद्क्या ॥ € 
श्ङ्गरायाऽर्कायेः पुनराद्तिरष्टभिदि तोया खात् | 
न्वा शक्तिभिः सखः पुनश्चतखो द्शपवच्चादयैः ॥ १० 

अकेन्दुधरणितोयानलैरवियद्ात्मसंन्नकास्ते च | 
अआनुष्टभमिल्यष्टावरणं प्रोक्तं विघधानवरमेवम् ॥ ११ 
रमा राका प्रभा SMAI पृर्णोषा geal सुधा | 
विश्वा विदा सिता प्रह्वा सारा सन्ध्या शिवा faut i १२ 
आद्रा wat प्रभा मेधा arf: शान्तिघतिमतिः 
QUA पावनो पद्या शान्ताऽमोघा जयाऽमला ॥ १३ 
दाविंशदिति निदिष्टाः ण््योऽनुष्टभः क्रमात् | 
शिवानुभावतो faa जगद्ाप्याययन्ति याः ॥ १४ 
इति परिपृज्य महेशं कल शजले; समभिषेचयेच्छष्यम् | 
कनकाशुकरलादेगरुमपि पररिपृज्य Aqua: FAST ॥ १५ 
प्रजपिद्वच्तादच्या द्रव्ये जंदयाल्जपावसाने च | 

विल्वपलाशी खदिरवटसिदार्थ॑दौग्धद्ग्धानि ॥ १६ 
दधि cafa दशेतान्याज्यसमेतानि होमवस्तनि | 
एकंकशः Tea दशभिहत्वा प्रतप्य विप्राश्च ॥ १७ 

भवति नरः सिडमनुमेन्वेण च सवकमकार्ता खात् | 
बिल्वेरयुतं yar महतो लघ्मोमवाप्रयाद्िप्रः ॥ १८ 
aafefenadfes: श्रियं पुष्कलामवाप्रोति | 
खदिरसमिदयुतहमात्तेजोवलपुष्टिमाप्रयादिष्टाम् ॥ १९ 
न्यय्ोघायुतहोमाइनघान्यसखडिमेति न चिरेण | 

अयुतं fad: TERIA: पाप्मनो विमुक्तः स्यात् ॥ २० 
सिद्धार्थायुतहोमेवे रिणमपशव्यमपि विनाशयति | 
पायसदतेन परमां रमामथायुयश्ो AAA: ॥ २१ 
प्राखादोक्ते We कलणशमापूयं तस्मिन् भगवन्तमावाद्य पूजश्दिवल्याह- 

प्रासादोक्त इति। अष्टमूरतींराह-अरकेति। मन्तवणेणतोसह--रमेति । [ श्रमाः 



२५० ओोप्रपञ्चसारतन्त्रम् 

दुग्धहइताच्छान्तिः स्यात् WHat नश्यति श्रियं लभते | 
दधिहोमतोऽच्नवान् स्यात् सबलनकंरं च तदद्न्ि बुधाः ॥ २२ 
दूर्वायुतेन Fad रोगाचिर्वाश्च सवंमपर्लयम् | 
गविंतधीरब्दानां विप्रवरः सवधा शतं जौषेत् ॥ २३ 

निजजन्मदिने पयोऽन्धसा वा शतवीर्थावितवेः पयोघ्रताक्तैः | 
जुहयाच् शतं च faufa यः स लभेदायुररोगितां चिराय ॥ २४ 

का्मयंदारुसमिधां विशतं समेत- 
सपिंः पयोऽन्नसदहितं विदिनं जुहोतु | 
विप्रान् naa च गुरून् परिपूज्य सम्य- 
ग्टोघं विसुक्तगदमायुरवाप्कामः ॥ २५ 

साला चाऽकसुखोऽग्थसि faa इमं ad aed जपे 
sige प्रतिपवं द्ुग्धहविषा होमो महश्रोप्रदः | 
लाजाभिनिंजवाञ्किताय वनात् कन्याशु संदौयते 
खादक्तसनजदुहोमविधिना वर्णान् AR स्थापयेत् ॥ २६ 

गायदिवणंपरिपूणंतनुश्च भानु- 
स्विष्टुब्विशिष्टमदहिमा महितः HUTT: | 
आनुष्टभाक्षरसमगररुचिः TUF 
दद्यः ससमुयतममौ परिवाञ्छितं वः॥ २७ 
एभिस्िभिमनुवरेस्तु Tatar 
मन्वोऽभिकाङ्कितिफलात्तिदकामधेनुः | 
प्रोक्तो feata जगतां सुनिभिः क्षाद्र- 
चित्तैयथोक्तमथ संग्रहतो वदामि ॥ र८ 

BANE: Yaar: स्य॒ईच्तयोद शभिवयैः 
शिर एकादशभिञ्च दाविशदट्भिस्तथा शिखा कवचम् ॥ २९ 

saa परेति "कान्ति रित्यत्र कोति रिति कचित् | ।॥<-२६॥ 
भरायुःप्रधानभेव शताक्तरमाह--माधचत्रिवणति। अनेनैव गायलोध्यान- 

वदेवाऽस्य सकलस्य wage भवति । तिष्टुबनुष्टुभौ तु तस्याः सामय्यप्रका- 
euifafa च.॥ २७॥ २८॥ 
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नयनं परञ्चदशा्ेः ससप्तभिदेशभिरस्वमङ्गविधिः 
बिन्यासच्च मननां Aaa: Yaad क्रमात् कुर्यात् ॥ ३० 
स्मतव्याखिललोकवति सततं asa स्थावरं 
ad येन च वत्प्रपञ्चविहितं सुक्तिञ्च afafga: | 

यदा खात् प्रणवविभेद गहनं शरुत्या च यद्गोयते 
तदः काङ्कतिसिदयेऽस्तु परमं ज्योतिस्रयोलय महः ॥ २१ 
aaa जपविधिः शताक्षरस्याऽथ होमविधिरुक्तः | 
अयुतावधिको द्रव्यं दीग्धान्नं सपिषा समायुक्तम् ॥ ३२ 
सोरे MS पूजा Mats: समातिः प्रथमा । 
प्रह्ादिन्यादयाभिसिखः प्रोक्ताः क्रमात् समादतयः ॥ २२ 
पञ्चम्याघ्रतिसक्ता dea इव जागतादिभिस्दनु | 
स्याच्च रमादिभिराहतिचतुष्कमुक्तं दशम्यथेन्द्राद्य; ॥ ३४ 
इति शताक्रमचसमचेना निगदितेह दशावरणायुधैः | 
प्रभजतामभिकाङ्कित सिद्धये निखिलस्ंख्तिमोचपदाप्रये ॥ ३५ 
द्ग्धाक्तेजडयात् सहखरमख्ताकाण्डस्तु दौर्घायुष 
दूर्वाणां चितयेस्तथा छतपयःसिक्तेघतेनेव वा | 
Wal कोकनदैश्च शोणशशुचिभिसश्िखादुयुक्घेस्तया 
रती सत्पलकेस्तदल्कि विकचेवल्वेः प्रसूुनेरपि ॥ २६ 

अनुदिनमघशान्त्ये संयतात्मा wea 
प्रतिजुहतु तिलैर्वा मन्वविन्मासमेकम् | 
अपि दिनकरसंख्यान् भोजयौत दिजातोन् 
विविधरसविशिष्टेभक्तितो भोज्यजातेः ॥ ३७ 

णतं शतं प्रातरतन्द्रितोयतो जपेदृदिजो Aaa शता्नरम् | 
भ्रारोग्यजुष्ट' बहसेन्दिरायुतं शतं प्रजोषेच्छरदां सुखेन सः ॥ ३८ 

सर्वान् कामानवाप्रोति मन्तमेनं जपेन् त् यः| 
ad साधयते मन्तो अस्वशस््रादिलक्षणम् ॥ ze 

was: पूवेवदिति। श्रजपापरमात्मयोग उक्तः ॥ २८-३५ ॥ 
म्न्तवित् मासमिति। खल्यु्लययोग उक्तः ॥ २६ ॥ २७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 



षर खो प्रपञ्चसारतन्म् 

प्रणवव्याहत्यादया व्यादतितारान्तिका च मन्तिवरैः | 
जप्या शताक्षरो aifes परलोकप्रसिद्ये दिनशः ॥ ४० 

मनुममुमथ शान्त्ये तत्पदादं प्रजप्यादू- 
गदगणरडितायाऽप्यायुषेऽनुष्टुबादयम् | 
विमलमतिररातिष्वंसने विष्टुबायं 
दिनमनु दिनवक्त वत्सरं संयतात्सा ॥ ४१ 

शताच्चरमनोरयं क्रम उदौरितः संग्रहा- 
दजेदसुमतन्द्रितो दिनश एव मन्तौ रहः | 
अभो टफनसिडये gata च दोर्घायुषे- 
ऽप्यशेषजनरञ्जनाय चिरमिन्दिरावाप्रये ॥ ४२ 

संवाद सुक्तविहितं विधानमय साङ्देवतारूपम् | 
वच्यामि साधकानामनुदिनमभिवाच्छितप्रदानकरम् ॥ ४३ 
ऋषिरपि संबलनोऽस्याऽनुष्टुपसविष्टूवुच्यते छन्दः | 
संवादादः प्रोक्तः संन्नानादयश्च देवता चाऽग्निः ॥ ४४ 

ब्रह्माख्यो हदथमनुः शिरश्च विष्ण 
शद्रः स्यादिह g शिखेभ्वरश्च बम | 
aaa भवति सदाशिवस्तथाऽ स्वं 
aay कथितं षडङ्मेवम् ॥ ४५ 

धवलनलिनराजचन्द्रमध्ये fara 
करविलसितपाशं साङ्कुशं साभयच्च | 
सवरदममलैन्दुच्लौर गौरं चिनेवं 
प्रणमत सुरक्तं ASA संवादयन्तम् ॥ ४६ 

मन्विवररिति | व्याद्ृत्यनन्तरमजपाखल्यच्नवपरमावब्मन्योग उक्तः ॥ ४० ॥ 

विमलमतिररातोति। तत्तन्मन्तादित्वे तत्तन्मन्तोक्तध्यानं सूचितम् ॥ 8१॥ 

मन्तो रह इति । तत्तत्कायीनुगुणबोजयोग उक्तः । गायततय्रत्तराणि 
बोजानि। विष्टुवक्षराणि शक्तयः ॥ ४२॥ 

सं समिदुयुवस इत्यादुकचतुष्टयामकसंवादसक्तविधानं वक्तुम् उपक्रमते- 
संवादेति। संवादस्य ठढतोया ऋग् बोजम्। दितीया शक्तिः। संवादाय 
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सहसरकाणां दशकेशतुभिरथो aaa चतुर्भिंरन्वितम् | 
जपेन्मनं सम्यगथाऽभिदोक्तितः पयोऽन्साऽन्ते जुहयादशां शकम् | 
यजेत् पुराऽङ्गे्च तदचंनाविधौ पुनदिंतीयावरणेऽग्निमूतिभिः 
अनन्तरञ्च चिदशेश्वरादभिः क्रमेण afs विधिनेति पूजयेत् ॥ 
संबादसूक्ते विधिनेव्यनेन संसाधिते कमं करोतु मन्त | 
चतुःशतच्चापि टद गोत्तरेण चतुश्चतुष्क प्रजपेडनेच ॥ ve 
पायसेन मधुरवयभाजा विप्रराजतस्जैः कुसुरर्वा । 
सपिंषा स्नजहक्षसमिदिर्वाञ्किताथेविधये प्रजुहोतु ॥ ५० 
जुह्यात् कलाचतुष्कैः प्रलय चमायोज्य कादिवगचतुष्कः 
तदच्च पयशलादयेव गः संयोज्य पुवसंख्यकं मतिमान् ॥ ५१ 
तद्चं प्रतियोज्य बिष्टप्पादाश्च पवंसंख्येन | 
जुह्यात् सपिःसिक्तं पायसमचिरेण कायसमवाप्ता ॥ ५२ 
दति । संवादसंन्नानाग्निः देवतेव्यघः ॥ 8३।४४।४५।४६॥४७ ॥ 

आग्नेये TS पूजा ॥ ४८ ॥ 

कम करोतु मन्तीति होमतर्पण्जपकर्मसु प्रयुज्यमानमन्ताणं प्रणव श्ति- 
पूवंकत्वसुच्यते। चतुःशतं चापोति। च्िष्टप् (afavenafavaa) खतिष्टुप् 
fagaqes गायतो महागणपति पादमन्त व्याद्ृत्यनुक्लमन्तेः सह सूतं दश- 

asda वैश्वानर जातवेद wera लोहिता सवकर्मांणि साधय खाद्य । 
ॐ was खाहा । ॐ भूर्मुवःखः अग्ने जातवेद इहव सर्वकर्माणि 
साधय खाद्य । उत्तिष्ठ पुरुष हरि पिङ्गल लोहितात्त सवंकर्माणि साधय aret | 
इत्यग्नि मन्वान् सक्षत् सक्लदाव त॑थेदित्यथंः। प्रतिकूलं भे नश्यत्वनुकूलं मे 
वशमानय खाहा । TATRA: | होमादिकमप्येवमिव कायम् ॥ ६९।५० ॥ 

कलाचतुष्कीः प्रति ऋचमायोज्येति। ॐ ङ्गी अं आं इं ई इति उक्ता सं afae- 
गुवस इत्यस्या ऋचोऽन्ते खाडेति त्पयामोति वा वदेत् । एवभेव ॐ हौ उ ऊं 
कटं ऋ" संगच्छष्वमित्यादिकमूहयेत् | एवं माठ कां सप्ततिं शदारमा वतेथेत् । एवं 

ad संख्या पूर्ण भवति मि्रहोमपक्ते। अमिखहोमपक्ते तु अष्टादशवारमेव- 

मेव माटकामावतेधेत्। आदावन्ते च तिष्टुबमहागणपत्यग्निमन्ते; होमादिक- 

माचरेदिव्यर्थ;। एतत् सवै सूचितं मतिमानिति ॥ ५१॥ 

ऋचं प्रतियोज्य तिषटुप्पादानिति । चतुष्पादा अष्टपादा वा विष्टुपएपादाः | 

४५ 



३२५४ खौ प्रपञ्चसारतन्तम् 

प्रतिपादमयकपादं प्रतियोज्य जुहोतु पुवबन्तिमान् | 

तेनाऽभीष्टावा्चिनं चिरेण नरस्य दस्तगता ॥ ५३ 
अन्चरपमाद विष्टनयुत्ीः Tag FAA | 

जुहयात् समाजद्पं संवादयित्ं प्रतपयेदाऽद्धिः ॥ ५४ 

अत्रायं योगक्रमः। ॐ छं जातवेदसे सुनवाम सोममिति उक्ता खं समिदुयुवस 

दति ऋचम् अभिधाय होमादिकमाचरेत्। ॐ sf अरातोयतो निदहाति बैदः 

इत्यादिपादतयेण सां wa घमापयेत्। एवभेकाद शोत्तर शतवारं aA आवतिते 

सति संख्या gui भवति मिखहोमपक्ते। श्रमिखरहोमपक्ते तु पञच्चपच्चाशद्वार- 
massa अग्निमन्वचतुटयेन होमादिकं कतव्यमिति चतुष्ादपक्चः। 
अष्टपादपक्तेऽपि मिखहोमपक्ते चतुष्पादपच्मिखदहोमवत् aa: अमिख्टोसपक्त 

तु सप्तविंशतिवारमावर्तेनीयम्। आदावन्ते च तिष्टुव्महागण्पत्यग्निमन्तेः 

होमादिकं कतव्यमित्य्थ; ॥ ५२ ॥ 
प्रतिपादमथ ऋकपादमिति। पादं पादं प्रतिपादं प्रतिपादमन्रम् पादमन्ं 

प्रतीव्यथैः। ऋचश्च ततपादाश्च ऋकपादम् एकैकपादमन्तेय सार्धमेकं काम् 
ऋचं जपेत्! अथवा एकैकेनैव पादमन्त्रेणए चतुर्वार मा वतितेन ae RAGE 
जपेत्! पुनरप्यपरेणाऽप्येवं जपेत्! इति पादमन्त्ाणाम् ऋचां च संयोगक्रमः | 

पादमन्ताणशख्धक्पादषोड़श्कानां च संयोगक्रम एवभेव feat विज्ञातव्यः। aa 

पादमन्ाणणचां च संयोगे aaah मिखहोमपक्ते सूक्तस्य काद शोत्तरशत- 
वारमाठत्तिः कायां । अमिखहोमपक्े तु पञ्चपच्चाणद्वारमात्रत्याऽन्तेऽग्निमन्त- 

aqeaa होमादिकं कतेव्यम्। पादमन्ाणख्कपादसंयोगपक्तदथेऽपि 
मिच्रहोमपक्ते सपविंशतिवारमावतंनोयम्। आदावन्ते च विष्टवृमहागणं- 
पत्यग्निमन्तेः होमादिकं कतव्यम् । अरमिखपक्ते तु त्रयोदश्वारमावर्तनीयम् | 
आद्यन्तयोः तिष्टबनुष्टवब् गायच्रयग्निमन्तचतुष्टय गणपतिचतुमतिं प्रणवाजपा- 

परमात्ममन्तेख होमादिकं कतव्यमित्यथंः। we नो अपि वातय मनः। 
मरुतामोजसे Bet | इन्द्रो विश्वस्य राजति । शन्नो भव दिपदे शं aque) 
इति पादमन्ताः। मतिमानिति। उक्तमन्संयोगन्न इत्यथ; ॥ ५३ ॥ 

अक्तरपादतिष्टुवूयुलरिति। पञ्चपञ्चाश्दक्तराण्यक्षरणशब्दा्थैः। पादेणब्देन 
पादमन्वा उक्ताः। पादतिष्टवृयुक्तैरिति | विष्टभः पादचतुष्टयेन युक्तरित्यथंः | 

अवमत क्रमः। ॐ St रं भद्रं नो अ्रपि वातय मनः। जातवेदसे सुनवाम 
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उदिश्य यद्यदिह मन्वितमो जहातु 
=> A EN A 

सुक्तेरमा निगदि तस्िविधेश्च aa: | 
व्यस्तेर्यथाविभवतो विधिवत् समस्ते- 
स्तत्तसख सिध्यति समग्रमयलमेव ॥ ५५ 

सोममिति उक्ता सं खमिदुयुवसे इति saga तप॑ंणादिकं कुर्यात् । पुनः st 
आं मरुतामोजसे BET । अरातीयतो निदहाति वैदः । संगच्छष्वमिव्यादययक्ता 
तर्पणादिकं कुर्यात् ॐ St ई इन्द्रो विश्वस्य राजति। सनः पषंदति 
दुर्गाणि विश्वा | समानो मन्त इत्यादि । पुनः & sf ई शन्नो भव द्िपदे 
शं चतुष्पदे । नावेव far दुरिताल्यग्निः। समानो वः इत्यादि । पुनरप्येवमेव 
माढकासमाप्िपयंन्तमावतेयेत्। wea अपेक्तिताक्चरस्थाने जिद्वामूलोयं 
HAI | पुनरप्येवभेवावतंयन् fata ala चतुथंपर्यायेषु उपध्यानोयं sae 
त्रहयं Aisa पर्याये अवशिष्टारर स्थाने योजयेत् । पुनरप्येवमेव माटकां 

चतुर्वारमावतेयेत्। मिखरहोमपक्े आव्यन्तयोश तिष्टुबलुष्टबादि चतुदं णमन्त्ान् 
उक्तान् योजयेत् अभिखपक्े तु जिह्वामूलोयोपष्यानोयाभ्याभमेव संयोज्य 

meat दिवारमावतेनोया। sate तिष्टुबनुष्टुबादि चतुदेणमन्तान् 
योजयेत् इति । sa दति जिह्नासरुलोयम्। :प इति उपश्मानोयम् । 
ल्भल्भदत्येतद्दयं दुखष्टात्तरम् ॥ ५४ ॥ 

मज्तितमो जुहोतु data निगदितेस्तिविेश्च मन्तेरिति । aa: dafaera: 

भ्रमा निगदिते; सदह पठितः तिविषेमंन्वैः तिप्रकारः wea: तैपुरेमन्वेरित्यर्ध; | 

कथं तेषां aa: सहोचारणं कतव्यमिति तवराह-- व्यस्तैः समस्तैरिति । व्यस्तानां 
वागभवादिबोजानामाव्येन सूक्रतथेणए संयोगः समस्तानां चाऽन्यसूक्तेनेतल्यथंः। एवं 

शदाव्येकादशमन्वेः साधे दशवारमावतधेत्। मिश्रहोमपक्ते। अभमिखहोमपक्ते 
पञ्चवारं प्रथमतश्च महागणएपतिमन्ेण aaq तर्पंणादिकं कु्यात्। अन्ते च 

रेवदादग्णा्षरा्टात्तरपच्चा ्तरेः Vad vag तपणादिकं qatfeaa: । यथा- 
विभवत इति । प्रतिबन्ध प्रावल्यानुखारेशेव्यथंः | विधिवदिति । दादशाक्तरादि- 

संयोग उक्तः। आंईभओं। रेडंग्रौइतिश्दा रे ज्ञौ सौः इति बाला। 
ड लीं war इसे हसी हस्सौः Ta waa eal) Taw 
हसकलरडी..हसरडसीः | हसरडसे हसकलरडसीं Tawa: | wawwae 
हसकलरडसहीं हसरडसदसौः । हसरडसद्धं TUTTI! हसरडसद्सौः | 
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BATS प्रवाखादया या सा favafanag | 
टषिवेशिष्टस्विष्टप् च छन्दो वारोट् च देवता ॥ ५६ 
अष्टभिः सप्तभिः षडभिः पुनस्तावद्धिरचरेः 

षडङ्गानि विधेयानि तन्मन्वससुदौरितेः ॥ ५७ 
अङगुल्यय्रसससिपायुशिवसंज्ञाधारनाभिष्वथो 
Hal पृष्ठद्दोरुरोजगलदोःसन्धयग्रवक्तीषु च । 
गण्डघ्राणविलोचनश्रवणयुग्भधरमध्यमस्तेषु के 
सर्वाङ्गेषु तथा न्यसेदिशदधौवगमनत्येः क्रमात् ॥ ५८ 

अच्छांशुकाभरमाल्यविलेपनाय्यः 
प्राणशाङ्कुशाभयवरोदयतदोःसरोजः। 
खच्छारविन्दवसतिः सुसितः प्रसन्नो 

yattayfatasa वरुणश्चिरं वः ॥ ५६ 
अङ्ेरष्टमिरडिभिदिंशाषिपेः समभिपृज्य वारौशम् | 
कलशजलेः पुनरभिषिद्धेत् परमगुरुमन्वजापिनं शिष्यम् ॥ ६ ° 

वसुभिः प्रसादय देशिकमथय शिष्यो मनुमिमं जपेल्ञ्षम् | 
जुहयाच द्श्धपक्री रत्रेरयुतं छताश्तेमतिमान् ॥ ६ 
ऋगियसूणमोचनो स्याल्जपहतेस्तपगेश्च aafae: | 
संप्राप्रदुगतेरपि सयो याच्च संबहेलच्सौम् ॥ ६२ 
sat सितदख शकलेघतसिक्तयश्चतुदिनं जुडयात् | 
सकलोप्द्रवशाग्त्ये AWA च सम्पदे सुचिरम् ॥ ६३ 

हसरडसहरडं हसकलरडसषहरडीं हसरडसहरडसौः इति शद्वाद्येकादशमन्ताः | 

तद्वयुता Aaa तद्रयुता तड्डयुता तत्सयुता तद्वयुता तद्रयुतां तङंडयुंतौ 

बालेवान्या विद्याविद्याः इलयुक्तलात् ॥ YY 
अथ वैदिकमेव ऋणएमोचनफलदमनं दशंयति-ऋग्बारुणौति। [ वैदिक- 

arate: ]। सुधा कुसुदिनो qui वारुणो विश्वतोमुखो तरद्धिणी सुरसा सुभीता 
व्यापिन्यो वरुणनव शक्तयः ॥ ५६ ॥ ५७॥ ५८ ॥ ५८ ॥ ६० ॥ ६१॥ 

autg मन्तविद इति। व्यख्मदृणएपाणं वरुण इति योगः सूचितः । 
॥ &२।६ २।६४।६५।६६॥ ६७॥६८॥६९ ॥ 
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वेतससमिदयुतहताट्हष्टिमकालेऽपि वितनुते बरूणः | 
गव्यक्तीरसमेताचिदिनक्ततादिनपुखेषु मुदितमनाः ॥ ६४ 
शतभिषजि समुदितेऽकं चतुःशतं पायसं इनेत सघ्रतम् | 
RUAN TA जनस्ंवननाय श्ुक्रवारे च ॥ ey 

प्राशनिवहं वेरिणमङकुशसंप्रोतमस्बेधेः पारे | 
ध्यायन् परे fan aaa जुहयाच तथा प्रजपेत् ॥ ce 
पाशनिबदं ैरिणमसिनाच्छिद्याश नाशयन्तमसुम् | 
ध्यायन् वैतससमिघो गोल्ूढबुता इनेत्तद पहल्ये ॥ co 
दौग्धाघ्रेभ गुवारे छठतसंसिक्तैः छतश्च हवनविधिः | 
उटणमोच्चदश्च विविधोपद्रवशमनक्षद्रमाकरः प्रोक्तः ॥ ec 

पर्चिमसब््यासमये पञ्चिमवदनोऽनलं समाराध्य | 
चमेनामभिजप्याचतुःशतं सकलदुःखशमनाय ॥ &€ 
शालोघतसंसिक्ताः सरिटन्तरितो जुहोतु परङ्नाम् | 
संस्तम्भयिट तिदिनं सुमना मन्तौ चलुःशताहद्या ॥ Oe 
प्र्यङमुखोऽथ मन्तो प्रतप्रयेद्या जलेः qygaz: 
यः स दयुप्रद्रवाणां रुश्ध्याञ्चिचयं थियं सञच्छति च ॥ ७१ 
बहना किमनेन मन्िमुख्यो मनुनाशु प्रसाधयेदभोष्टम् | 
इवनक्रियथाऽथ AUUTT सजपेः UMA महामहिननः ॥ ७२ 

इति श्रौप्रपञ्चसारे वयस्िंशः पटलः | 
सुमना मन्तोति। मध्ये समुद्रध्यानं मन्ते एथिवोयोगश्चोक्तः ॥ ७० ॥ 
veal प्रतपेधेदिति। उचितनोजयोग उक्त; ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 

इति सोपद्मपादाचायं क्षते प्रपञ्चसारविवरणे 

चयसदिंएत्पटलः | 



चतुस्विंशः पटलः | 

अथ यन्तविरचनाभिमेन्तविशेषान् बह्प्रकारयुतान् | 
कथयिष्ये मन्वविदामैडिकपारतिकाप्तये सुधियाम् ॥ १ 
विगुणितसंज्ञ मायालङ्कतकोशे तयाऽभिसंबोते च | 
या या विशेषज्ञ धिस्तां तामपि संग्रहण समभिदधे ॥ र 
कोणोकह्ञसितसुधाल्षरगलदखतस्फुरितबङ्किपरिवीतात् | 
विन्दोमेध्यगतबौजस्ितां सुघाघारया पररिखतया ॥ ३ 
पृणेसुषु्रारन्धां साध्यतनं संस्मरञ्छिरसि बध्यात् | 
तेनाऽरोगो पुरुषः प्रज्ञावान् दोषमायुराप्रोति ॥ ४ 
शोतांशुमण्डलयस्धं कूमचतुर्थात्तकोणलसितमिदम् | 
ौतप्रलिप्रजप्तं aud च शिरो स्जाज्चरातिहरम् ॥ ५ 
तद्यन्तयुगं विलिखेदभिलषितसाध्यसाघकाख्ययुतम् | 
साध्यमधस्तात् Hal बट्ध्वाऽच खपितु साधो faq ॥ 
विधिनाऽनेन तु सयः साध्योऽख वशे भवेदयत्ेन | 
ad खनिलागारे तच्ान्नं fagqad वश्यकरम् ॥ 9 
पूर्वीक्तानां चिगुरितादियन्ताणं प्रयोगविशेषज्ञापनाय नानाविधमन्त- 

विशेषन्नापनाय नानाविघमन्तविशेषविचिप्रदशेनाय च पटलान्तरमारमते- श्रध 

यन्तेति। मन्वविदासिति। यन्तजोवादिविदाभित्यर्थः। सुधियामिति। 
प्रयोगानुरूपध्यानविदासित्यथेः ॥ १ ॥ 

अत्रोच्यमानतिशेषेण पृ्वोक्यन्ताणां न वाधः किन्तु समुच्चय इत्याह- 

विगुणितिसंज्न इति ।॥ २॥ 

कोणोल्लसितेति। तिगुरितस्य कोशेषु लिखितमायामष्ये उल्नसितसुधाक्षरात् 
वकारात् गलिताद्धतेन स्फुरितमध्यक्तिवद्िना परिवोतात् बिन्दोः परिखतया 
सुधाधारया पूणसुषुम्नारश्धां साध्यतनं स्मरन् शिरसि त्रिगुणितं बध्ीयादिल्यरथः | 
॥ 2 ॥ ४॥ 

यन्त्रान्तरमाचष्ट -शोतां शम ण्डलस्यमिति ॥ ५॥ 

बश्यकरं यन्तमाह- तद्यन्तयुगमिति ॥ € ॥ ७ ॥ 



चतुस्िंशः पटलः ३५९ 

साध्याख्यां शक्तिवद्की नरहरिमपि रन्धवये च विशक्तौ 
क्मालिष्याऽघ लोष्टे सततगमपि संस्याप्य जपत्वा WAIT | 
अगारे स्थापयित्वा नरसुदकनिषेखितपवे लिखित्वा 

दौपागनौ तापयित्वा स्ियममलधियः सम्यगाकष॑येयुः ॥ ८ 
विशुणितविहिता विधयः षडगुणिते च प्रयोजनौयाः सखः 
Tanda विहितं तत्प्रायः प्रचुरमन्वयुक्ततया ॥ €< 
प्राशाष्टाक्षरवो तशक्तिदटहनप्रोज्ञासि साष्याद्नयं 
शक्तिश्रोस्मरसंदहतं कुयुगरम्धाबड़विन्तामणि । 
इत्थं षडगुणितं विलिख्य जपितं मन्तो दधानोऽसक्ल- 

द्राज्ञां aaent प्रियो भवति संग्रामे gt at चिरम् ॥ १० 
चिन्तारतािताखिविवुगमथ खसिंहाहतान्तःस्थवबोजं 
प्रादुः साध्याभिधानं बहिरपि लिपिभिः प्रानुलोमाभिवौतम् | 
च्छा विम्बदन्दरन्धप्ररचितचतुरं ग्रहान्सादभूत- 
व्याधिघ्रं यन्तमस्पिन् क्रतकलशविधिगभरकल्लद्कारो ॥ ee 
दाद शगुणितेऽखिलसन्र सिंहानोजं मडन्द्रपुरवोतम् | 
श्रौ तालिप्रं पुरलघुधपितमन्तःप्रबडकमयुतम् ॥ १२ 
चतरूषु fea निखन्यात् सीमायां दारतोरणाघो at | 
देणाभिगुधिरेषा गुप्रतमा सूरिभिः पुरा प्रोक्ता ॥ १३ 

अलदलनिशाकुभौ तेमंख्णे uz विलिख्य यन्तमिदम् | 
सेरस्यापनकम प्रतिजप्रं प्राङ्गणे खनेन्मन्तौ ॥ १४ 
आकषेकरं यन्तमाह-साध्याख्यामिति। शक्तिवद्नाविति। मध्यशक्ति- 

वह्वाविल्य्धः। waa alway इत्यथंः । तरिशक्ताविति । वैष्टनशक्तिष्वित्यधं; | 
ञ्रमलधिय इति । ध्यानसामय्यैसुक्तम् ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

षड्गुणितप्रयोगमाह--पाशष्टात्तरेति। मन्तो दधान इति। धारयितुः 

शकिमन्बन्नता उक्ता । चतुरं सर्धं चतुर त्तरम् ॥ १०॥ ee 

वासुरत्ताकरं दादशगु णितयन्विशेषमा चष्टे -दादश्गुणित इति ॥ १२।१३२॥ 

कुशोतेमेन्तोति। लेखनद्रव्यस्य aaa पूजोक्ता। खनेन्मन्तोति। 
पूजावल्यादि AAT इत्यथः ॥ १४।१५ ॥ 



२६० खो प्रपञ्चसारतन्तम् 

aa विशन्ति न चौरा Gem: स्याच्रिक्षेतरला च | 
अश्माभिपातवारणमभिदड़ः सम्पदाम्भवेदचिरात् ॥ १५ 
तदद् घटार्गलाख्यं यन्तरं नले विलिख्य wea । 
मोचकसाष्यप्रतिक्लतिहदये गुलिका विधाय fafa ॥ ee 
चिमधुरयुक्ते पाते विन्यस्याऽभ्यच्यं गन्धपुष्पादयः 
वलिमपि विकिरेद्राचिषु सप्ताहादानयेदधिष्टाम् ॥ १७ 

तामेवाथ प्रतिक्ततिमग्नी किञ्चित् प्रताप्येज॒जपन् | 
शतिं पाशाङ्कुशमनुसाष्याह्वविदभितां समाहितघौः ॥ १८ 
विधिनाऽमुना विरदादवि तधियमपि सुराङ्नां मन्वौ | 
आकषये्िजबाञ्छाप्रदायिनों मदनवाणविद्नलिताम् ॥ १८ 
यन्तं तदेव लाच्चातामावोतं निधाय कलशजक्ते | 
जपत्वा भानुसदखकमभिषिद्चेद्रजतकाञ्चनाभ्याञ्च ॥ Re 
तददिधाय कलशं aad धारयेत् पुननिलयम् | 
alfseafafe लभते भक्तया प्रणमन्ति देवता अपि तम् ॥ २१ 
aa तदेव मन्दिरभित्तावभिलिख्य पूजयेदिनशः 
चोरादिभूतनागा अपितं देशं न fad शक्ताः ॥ २२ 
आलिख्य वोर पटे यन्तमिदं खमस्तकापितं क्रत्वा | 
युध्यन् प्रल्यधिनमपि इत्वा यालत्रणाङ््ति योद्धा ॥ २३ 
गजमदटविलिखितमेतद्यन्तं Fay मस्तक्षे न्यस्तम् | 
करिणोमपि मदयेत् द्राक् चश्डतरे का कथा करेगुवरे ॥ २४ 
Safa भाषितेन किमेभ्यो मुख्यं न किमपि च aaa: । 

तस्म्मादमूनि सद्धिधार्याशि च विग्ववश्यमिच्छदविः ॥ २५ 
WIAA aaa: सु रभिरोचनायुञैः 
विलिखेटलक्तकरसालुलितेयन्ाणि सकलकार्यार्धी ॥ २६ 
मन्तजपादिसहितं घटागलयन्वमाकषंणकरमित्याचष्टे - यदिति ॥१६।१७॥ 

सुराङ्गनां मन्चोति। घटागंलोक्तषघोड़शा्तरस्यापि जप उक्त; ॥ १८।१९ ॥ 
गर्जतकाञ्चनाभ्यां चावोतमिति अनुषज्यते । प्रयोगान्तरं चेतत् ॥ २०--२५॥ 
मन्तितम इति । यन्तसामान्यन्नः इत्यर्थः ॥ २६ ॥ 
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राज्या पटसंयुतया सपाशशक्तयड कुशेन AAT | 
खा दत्तयाऽभिलुच्नन् नि्युर्वोशां स्तथोव शो वशयेत् ॥ zo 
द ल्ञखाग्निस्यसाध्याह्वयमथ बहहिराकरोंहतं वङ्किगेह- 
दन्दाखिखसि काव्यं प्रतिनिखतु दले यन्दकं ATTA: | 
जप्त्वा शतिं त॒ पाशङ्कुशलिपिसहितां तापयेदौ पवद्क 
नत्त भक्तया नताङ्गी स्मरशरविवशा प्रेमलोलाऽभियाति ॥ रट 
शक्तिस्थं निजनाम वङ्किभवनदन्द्ोट्रे AAT 
att साध्यविदभया पररिघ्रतं शक्तया बहिः पाथिवम् | 
AAT स्मरमन्यपुष्टनयनप्रोत्येः पुनः कर्टके- 

सताम्बले लिखितामिजप्रमदयेदट्योषिन्यनोमोहनम् ॥ २९ 
शत्तयन्तःख्ितसाध्यनाम परितो बोजेश्चतुभिः समा- 
वदं शक्तिमनोभवाङकुशलिपिप्रोभ्मिः समवैश्टितम् | 
शाल्यत्ये प्रतिलिख्य पिष्टविक्षतों प्राणान् प्रतिष्ठाप्य च 

तिखादौ परिभन्यं तत्छमदतः साध्यो वशे fasfa ॥ २० 
सान्तं शिखीलवयुतं दहनांश्साध्यं 
मायाशसाधकमयाऽभिहतं कलाभिः 
मध्योल्ञसट्दिसुखश्लमिदन्तु भत्त- 

TAB नरनताङ्खिविशोकरं स्यात् ॥ ३१ 
खत्कवाराङ्गुलिकात्तया सक्छकलासान्तव सायुक्तया 
साध्यस्याऽङघिरजोयुजा Bae ara शक्ति हदि । 
रूपस्याऽभिविलिष्य तददिवरके साध्यं तदौरान् प्रति- 
sag निखन्य ततव दिनशो मेडहेचिर वश्यक्तत् ॥ 22 
स्तोवश्यछदुयन्माह--हक्ञेखेति। बहिरिति | मध्यशक्तेः वद्दिरित्यथं; ॥२८॥ 
अन्यदप्याह-शकिखसिति ॥ २९ ॥ 

वश्यक्षदपरं यन्तमाचष्टे--णक्वन्तरिति | समवेष्टितमिति। समाबदमिव्यस्य 

व्याख्या ॥ ३० | 

वश्यकरं यन्बविशेषमाचष्टे-सान्तसिति शिखोलबेति। शिखि ई लेति 

पदच्छेदः । यन्ान्तरमाह~-त्कारेति ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 

8é 



३६२ खो प्रपञ्चसारतन्त्रम् 

वामाच्याः प्रतिलिख्य नाम निशया वामोरूदेशे निशा- 
मध्ये बामकरण संशितमतिः सादयस्तन्मनाः | 
ga सद्रपदं ततश्च दयिते योगौप्वरि विन्दुम- 
waa जप्यति चेदनङ्गविवश्णा सदयः प्रियामानयेत् ॥ ३३ 
मायाददोरथाऽन्ते ब्रह्म्नो राजितेऽच्रान् प्रोक्ता | 
राजयुतपूजितेऽर्णान् जये सविजये सगोरि गान्ारि ॥ ३४ 
विभुवनवशङ्रोति च सवलोकान्तिक्षे बशङ्रि च | 
सवेस््ोपुरुषवशङ्रि FST ATAU AAT ततः ॥ ३५ 
मायादिटान्तिको मनुरेकाधिकषष्टिबणं कः प्रोक्तः | 
ऋषिरस्याऽजो निदच्छन्दो TIT च देवता प्रोक्ता ॥ ३६ 
सचतुटंशभिदंशभिसथाऽषटमिश्वाऽष्टमिस्तथा दशभिः | 
UHRA कमादुच्यते षडङ्विधिः ॥ २७ 

असकलशशिराजन्मी लिराबडपाशा- 
ङवुशरुचिरकराजा वन्जोवारुणाङ्गो | 
अमरनिकरवन्या ataqar शोणकेपा- 
शुककुसुमयुता सात् सम्पदे पावेतौ वः ॥ ३८ 

अयुतं प्रजपेजजुहयाट्घ्तश्रतेः पायसंद शशेन | 
अआराघयेत्तदङ्माटभिराशाधिपेख निशितमनाः ॥ ze 
तिलतण्डुलकेलीणे स्विमधुरसिक्तः wey मधुरतरेः 
आज्येररुणकुवलयेस्विदिनं इवनक्रियाशु TA ॥ ४० 
निल्यञ्चादिलयगतां देवों प्रविचिन्य तन्यखो जप्यात् | 
अष्टोत्तरशतमङ्वामादी सुवनं वशौकरोल्यचिरात् ॥ ४१ 
वार्णादर्वाद्धन्तौ प्रयोजयेत् साध्यनामकमयुतम् | 
प्रजपिदा इवनविधौ वाज्छितसिद्धिप्रदस्तथा मन्तः ॥ ४२ 

च्राकषंकरं यन्त्रमाचे- वाभेति ॥ 22 ॥ 
ब्रह्मथोमन्तमुद्धरति- मायेति । aaa St बोजम्। wret शक्तिः) 

शाक्ते पोठे पूजा । अङ्न्रह्माणोन्द्रवजादिभिरावरणणपूजा । वार्णादर्वषङ्मन्त्रोति । 
प्रणवशक्तयादिकत्वसुक्तम् ॥ २४।२५।२६।२७।२८॥२८।॥४०।४१।४२ ॥ 
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सतारराजमुखष्यन्ते राजाभिमुखिवणंकान् | 
आभाष्य वश्यमुखि च होश्रौमाराखकान् वदेत् ॥ ४३ 
arg देवि महादेविप्रदं देवाधिदेवि च | 
प्रोक्ता सवजनस्येति सुखं मम वशं वदेत् ॥ ४४ 

कुरु कुवि ति ढदन्दान्तिकं मन्तं समुद्धरेत् | 
सप्ाधिकंः सदशभिस्तथा faufetat: ॥ ४५ 
दशभिः सप्तभिश्चव चतुभिः करणाच्रेः | 
पञ्चभिः सप्तदशभिवंैरङ्गक्रिया मनोः ॥ ४६ 
बरह्मश्रोमन्दसंप्रोक्ता प्रतिपर्तिरसमुष्य च | 
मन्तस्य जपक्त पिञ्च तथा होमविधिः qa: ॥ 8७ 

मन्तो सदजन्याने कुर्यात् साध्याद्नयं मनोः | 
WAG हवने वाऽय तथा auaMHiT ॥ ४८ 

देवोध्माष्टशतं प्रसूनवदथ विखादुयुक्तं waa 
सप्ताहं भसितेन तेन विहितं पुश दिकं बण्यक्लत् | 

अज्येस्तत्क्रतहोमप्ातितसमाजप्ं ad प्राशयेत् 

साध्यं निष्परिहारकञ्च तदिद वश्यन्भवेद्डिनाम् ॥ ४६ 
शक्तिं साध्यच्ठचतप्रतिक्ततिदहदि daa संस्याप्य aid 
जपता खन्याऽङ्णेऽस्मिजिधिवदनसमाघाय पुष्पेजवायाः | 
देषोमन्वेण रावी दशपरशतसंष्यैस्त॒ काचन्दनाकतै- 
इत्वा तां Gata सरिति निखननादुत्तमं वश्यकम ॥ ५० 

अन्नं मद्य य्य त्रं मे देद्यन्नाधिपतये ममेलुक्ता | 
अन्नं प्रदापयेति च उदयान्तोऽन्नप्रदायको मन्वः॥ ५१ 

राजमुखोमन्वमुद्रति-सतारेति। राजसुखोमन्तस्यपि ब्रह्मश्ोमन्ववरेव 
वोजादिकं सवम् । al ati st शक्तिरिति arn ४२।६६।४५॥४ ६॥४७ ॥ 

मन्तो स्वजनस्थान इति शक्तयादि लसुक्तम् ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 
वश्यकरं प्रयोगान्तरमाचष्टे-गकिमिति॥ yen 

श्रन्नाधिपतिमन्तं॑दर्भयति-अन्रमिति। अन्रमन््रस्य वेखवण षिः | 

अनुष्टुप्छन्दः | afan देवते। ग्लौ बोजम्। St शक्तिः। ग्लांश्रामादि- 
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करयेन्द्रियरसधातद्यवर्शेरङ्गमस्य मन्तपदैः | 
दायुतजपावधिरेष दिसदखहतश्च सपिंरन्नाभ्याम् ॥ ५२ 
STI रुप्यवप्राहतकनकमयद्वी पवये सुराय्ये 
कल्पद्र यानकाघो मणिमयलसिते वित्तप्रस्याऽग्रभाग | 
आसीने भूजियी बाच्छितवसुनिचयं मन्तिे संखुजन्यौ 
मन्तो संचिन्तयानो जपतु दिनसुखे सम्पदेऽन्नश्य मनम् ॥ ५३ 

नलत्यादिभगवल्यन्ते माहप्वरिपदं वदेत् | 
अन्नपुणेऽग्निजायान्तो मन्वोऽन्नप्रदसंन्नकः ॥ ५४ 
मायाविहितषडङ्गो दिनसुखे जप्यञ्च षोडशसहस्रम् | 
प्रोक्तो जपावसाने सष्ठतेरत्रेदं णंशको होमः ॥ ५५ 

शद्रताण्डवविलोकनलोलां भद्रवक्तनयना भवकान्ताम् | 
अन्चटाननिरतां जननो तां संस्मरन् जपतु चिवदुकूलाम् ॥ ५६ 
वेश्रवगः uni: fugufafaat ada वित्तेशः | 
ARAL: खाहान्ताः सव्याहतयः समोरिता AAT: ॥ ५७ 
वित्ेशस्याऽन्तराक्ते दशवटसमिधः सपिषाक्ता विविक्ता 
होतव्या द्रव्यसिक्गा कनकघटकरण्डात्दोस्तुन्दिलोऽसी | 
A रत्रदोघ्ो दरकमलनिधियोतितो रत्रमौर 
ध्येयो ATI इतभुजि विदुषा वेप्रवदेवावसाने ॥ ५८ 
मन्वेरेतघुतयुतपायसहोमोऽपि मन्विणां विहितः | 
Wal सष्ठतेश्च तिलेविंल्वसमिद्ोमतस्तयेव फलम् ॥ ५९ 

युतेर्तरेरक्गानि। वैष्णवे पीठे पूजा। अङ्गषटयिव्यादिवलाक्यादोन्द्रवा- 
दिभिरावरणपूजा ॥ ५१॥ ५२॥ 

aaafa दशेयति--दुग्धाशाविति । मन्तो सच्चिन्तवान इति । प्रणवयो- 
एथिव्यादित्वभुक्तम् ॥ us 

अन्नपूणामन््रमुद्रति-नल्यादोति। अत्र्या क्रौं बोजम्। aret शक्तिः | 
व्रह्मा wit) अनुष्टुप् छन्दः । asad देवता! शक्ते MS प्रजा । 
अङ्गब्रह्माणोन्द्रवच्वादिभिरावरणपूजा ॥ ५७ ॥ ५५॥ ५६ ॥ 

मन्विणो विहृत इति । बेखवणमन्तराणं प्रणव शक्तयादित्वसुक्तम् ॥५७।५८।१५९॥ 
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भया भारेन्दुयुक् सैव विवबिन्दुहस्पताच्रेः | 
बालिख्ययोनिनल्यन्तो बसुवर्ण मनुम॑तः ॥ go 
वसुसाहखजापञ्च तावच्छतहतो मतः | 
होमः सपिप्रताऽच्नेन बौजेनाऽङ्क्रिया मता ॥ ६१ 
रख शुका दौ्िजकरकमलादचिणादा किरन्तं 
वासोराशौ निधायाऽपरममरगुरं पीतवस्त्रादिभुषम् | 
ध्यायन्नासोनमप्याप्रणभुवि शतसंख्यं सविंशत्कमेवं 
भोतापुष्पे घेताक्तेसिदिनमथ इनेत् खणंवस््ादिसिद्धा ॥ ६२ 

वययोरन्तरा स्वमेदेहिशुक्रात्तरा fea: | 
मन्तोऽयुतजपः सपिःसहसखहवनक्रियः ॥ ६३ 

TARTS शुक्पुष्येहतभुजि गुणः सप्तशोऽप्येकविंश- 
at होतव्यमेषोऽप्यतिसितकुसुमालेपनो वामदोष्णा | 
वासोरल्लानि कात्तखरमपि सततं साधकाय प्रयच्छन् 
ध्यातो व्याख्यानसुद्राकलितवरकरस्त्वापणालिन्दस्स्यः॥ ez 

राजेरस्थोऽदडिपो दण्डौ वैदान्तेऽसौ विदटाहकः | 
सायान्ते नतिरप्यष्टवर्णो वेयासिको मनुः ॥ ६५ 

हस्पतिमन्वमाचषे-भयेति। वहस्पतिमन्तस्य ब्रह्मानुष्टब्रहस्मतय 
ऋष्यादयः। वुं बोजम्। नमः शक्तिः। वोजेनाऽङ्गानि । अङ्कनद्रवजादिभि 

रावरणपूजा ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 

शक्रमन्वमाह-- वययोरिति | शक्रमन्तस्य ब्रह्मविरार् शक्राद्या रष्यादयः | 

ओं बोजम्। खाहा शक्तिः! वोजेनाऽङ्ानि मन्रपदेवां। अहधन्द्रवच्वा- 

दिभिरावरण्पूजा | 

गुणः सप्तणोऽप्येकविंशदारमिति। aa gun रएकविंशदारहोमः 

मालतोमल्िकाजातिभिः। सपणः एकविश्द्रोमः पड्जकुमुदकष्ठारकुन्द- 

मन्दारनन्यावतेसेवन्तिकाभिः। मिखरहोमपक्ते दिचलवारिश्दाहतिरं ख्या | 
अमिखहोमपक्ञे दशणधिकदिश्तसंख्या ्ाइतयः ॥ ६२ ॥ &४ ॥ 

व्यासमन्वमाचषे-राजेरस्थ इति । व्यासमन्वस्य ब्रह्मानुषटमेवेदव्यासाः 

ques) व्यं बोजम् । नमः शक्तिः बोजेनाङ्गानि॥ ६१ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
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सुनित्रातावोतं बविमलधियमम्भो दरुचिर- 
fa व्याख्यासुद्राकलनवषिलसदहचियकरम् | 

परं जानौ क्रत्वा दट्कलितकन्तैकविवरं 
समासौनं व्यासं स्मरत निरतं पुणयचरितम् ॥ ce 
प्रकतिसहखजपोऽयं द् णाशक्ततपायसान्यहवनविधिः | 
निस्प्रमकविताप्रन्नाव्याख्याग्रोसम्पदावहो मन्तः ॥ eo 

करचरणपाण्वमूलयालोहरेविन्ददं सरसनार्णाः | 
अलिकादयो वर्मास्रदिटान्तिको मनुरयं प्रवादः स्यात् ॥ ६८ 
अयुत प्रजपेच षट्सहखाधिकमन्ते जुहयाद शशमानः | 

तिलसेपतण्डलेः सशालौहविराज्येः सुसमेधिते क्शानो ॥ ce 
उत्तङ्गाद्धिः प्रचेता aly टहनसमौरौ धराव्योमसंन्न 
प्राकप्रत्यग्टल्नसौम्याखध उपरि च fea प्रवद्प्रभाः स्यः। 
तन्मध्यस्थाज्विपक्लादिकदहरिरुरुदन्तोन्द्रनागान् सचोरान् 
इन्तयेतेमन्तिसुष्यो मनुविहितबलव्याक्ुलान् सद्य एव ॥ < ° 

निजरिपुमचलाये सेः ससम्बाधवीौतं 
मनुविद्ध saat रुडनिश्वास्ेगम् | 
तदुपरिगतबौजेः साघुसंस्यतवक्तं 
दहतु सक्वचास्तदोन्दुभिः खेच्छयेव ॥ ७१ 

योनिवियत् aia परमेवर्णास्तथाऽस्िगं Fe: | 
रक्तस्थटक् दिठान्तस्ारायोऽयं मनुटंशागवुतः ॥ ७२ 

शतुजयोपायमन््रमाह - करेति। महासङ्ोचकमन्तस्य दुं बोजं हं 
शतिः । ब्रह्मानुषटुएपर्वतादय ऋष्यादयः। अकचटतपैहंलोंह्ामादिुक्तेरङ्ानि 
॥ &ट nde ॥ 

ध्यानमाह- उन्तुङ्ाद्विरिति | मन्तिमुख्य इति प्रणवादिलं मन्तस्योक्ताम् ॥७०॥ 
मनुविदिति। साध्यादिषदयोग उक्षः ॥ ७१ ॥ 

अरश्वारूढ़ामन््सुद्रति- योनिरिति Aare प्रणवानन्तरं पाश शक्तय 
स्कु गता चरं योज्यम् । तथाच वयोदशणां भवन्ति । eat हृदयम् । शक्तया 
शिरः | sega शिखा । युनर्दभ्यां कवचम् । पञ्चभिर्नेतम् । हास्यामस्रम् । 
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अयुतं जपेन्मनुमिमं सहस्रवारं इनेत्तथाज्येन | 
ध्याताऽपि गिरिसुतेयं जगतो विश्वां वशौकरोत्यनिशम् ॥ ७३ 
TMS कराग्रे नवकनकमयों वैचयष्टं दधाना 
दच्चेऽन्येनानयन्तौ स्फूरिततनुलता पाशबड़धां खसाध्याम् | 
देवो निलयं प्रसन्ना नवशशधरविम्बा विनेवाभिरामा 
दयादायाऽनवयां प्रवरफलसुखप्रापिद्धदयां faa वः ॥ ७४ 
विद्ययाऽनुदिनददययाऽनया Hana वरडमदायि तत् ¦ 
कामितां सपदि वामलोचनामानयेदपि च मारपमोडिताम् ॥ ७५ 
इवनक्रिया सपदि वश्यकरो मधुरावसेकपटना पटना | 
सशो न कश्चन जगल्यपरो मनुनाऽमुनाऽऽनयनकमं विधी ॥ ७६ 
वाणो winter शिरसि गिरिसुता शक्तिरूपा ललाटे 
रव्यग्न्यच्णोसथात्मा विघुरपि वदनावैष्टने टान्तरूपः | 

Risa खरूपाऽप्यभिमतकरिरूपौ Qe टौषेयुक्ता- 
वैवं न्यासो सुखे श्रोविभवसुखयशःकान्तिमेधाकरः स्यात् ॥ ७७ 

दति श्रौप्रपञ्चसारे चतुखिंशः पटलः | 
ॐ बोजम् । कीं शक्तिः। खाहा वा शक्तिः। wa ae gsr 
पाशाङ्कुशत्रयत्तरविधानेन पूजा षोडणश्कोछानि लिखित्वा मध्यचतुष्के प्रणवं 

ससाध्यं लिखेत् अवशिषटेष्ववशिष्टान् वर्णान् विलिखेत्। सवंवश्यकरमिदं 
यन्तम् ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ २४॥ २५॥ ७६ ॥ 

मटन्यास्माइ-वाणोति । लद्मोनारायण aval faa wares: | ओं 

बोजम्। al शक्तिः ॥ ७७ ॥ 
इति सोपद्मपादाचायंज्लते प्रपञ्चसारविवरणे 

चतुख्िं शत्परलः । 
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प्राणप्रतिष्ठानमनो विधानं प्रबच्यते संप्रति सवं सिद्धा | 
Masa कथिताः प्रयोगा व्यर्था भवेवुगं तजोवकल्याः ॥ १ 
प्रक्तापूवममुष्यशन्दमथ च प्राणा Se प्राणका- 
meats इह स्थितेति च तथा सवंन्द्रियाणोति च । 
तद दाद्धनसीो दशं श्रुतिमथो घ्राणच्च सप्राणकं 
सेवैहागमथो त्ययुक् सुखचिरे fasy ठइन्दुयुक् ॥ २ 
मन्तस्याऽसख विधिहरिश्च हर इत्येते सुनित्वे खिता- 
ग्कन्द्ञ्चग्येज्ुषं ससामकमयोऽतिच्छन्दसं वा भवेत् | 
ag या जगतामनादि्निधना सवख Arad 
प्राणसख्या vata: क्रियामयबपुदटंबो पररा Saat ॥ ३ 
प्रसेकं कादिवर्गः प्रतिगतलिपिभिविन्दुयुक्तैषंरायंः 
शब्दादेः श्रोवसुष्येर्वदनकरमुखेस्ततक्रियाभिः कमेण | 
बुद्धाद्यैश्चात्मनेऽन्तेरुपरि च बिलसन्जातिभिः षड्भिरेव 
कुर्यादङ्गानि सम्यग् विश्चदमतिरथो विष्वरूपत्वसिड्य ॥ 8 

नामेदंशादापदं पाशबौजं इदे णादानाभिदेशचच शक्तिम् | 
TEEN मस्तकादङ्कुशाख्यं न्यस्त्वा Ala धातुषु न्यस्य सप्त ॥ 
प्राणे sa चेव SATA न्यस्येन्मूलं व्यापकं मस्तकादि । 
एवं ae प्राणशक्तिखरूपां विदां ध्यायेदात्मरूपाच्च देवोम् ॥ ६ 

उक्तसवेमन्तजोवभूतस्य प्राणप्रतिष्ठामन्तेस्य विधानं वक्ञ॒मारभते ~ प्राण- 
प्रतिष्टानेति ॥ १॥ 

प्रोक्तापूवममुयेति। Mat आापूवंमिति पदच्छेदः। & आं ङी क्रों इति 
MAU: । मूलमन्त्रस्य व॑रूपत्वात् । ब्रह्मविष्णुमहश्वरा ऋषयः; । ऋग्यज्ुः- 
सामायर्वाणि अतिच्छन्दांसि। योमूलप्रकतिः प्राणशतिर्देवता। आं बोजम् | 
क्रों शक्ति; WRU | 

सम्यग् विशदमतिरिति। agua सखरपुटिततवं सूचितम् aed 
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रत्ताम्भोधिश्यपोतोल्ञसदशुणसरोजाधिरूढा कराजेः 
पाशं कोदण्डमिचद्धवमथ ग॒णमप्यङकुशं परञ्च बाणान् | 
विभाणाऽख्क्कपालं चिनयनलसिता पौनवकच्तोरुहाय्या 
देवी बालाकववर्णां मवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा वः ॥ ७ 

ध्याला देवोमेवं usted मनं समाहितधौः । 
आज्येनाऽन्ते जुहयाच्चसणा वा तदर्णाशतो मन्ो ॥ ८ 
शाक्ते Ws देवो षट्कोणस्येः प्रजेशदरिरद्रः | 
वाणोलच्समी गिरिजासहितेरङ्गेख माढलोकेेः ॥ € 
प्रयजेचतुभिरेवं परिबारैनिंत्यमेव मन्तितमः | 
एवं संसिडमनुवश्याद्यान्यारमेत कर्माणि ॥ १० 

पाशाङ्कुशान्तरितशक्तिमनोः परस्ता- 
sala यादिवसुवणंगुणं सहंसम् | 
पश्चादसुष्य पदसुच्चरतु प्रयोग- 

मन्तोऽयमिल्यमुदि्तो AAA वा ॥ ११ 

गं खं कं एचिव्यप्तेजोवाय्वाकाशत्नें ai क्रों दयाय नमः । इत्यादिमन्ेण 
अङ्गमन्त्रा द्रष्टव्याः ॥ ४ ॥ ५॥ & ul 

तदुदटशंश्तो मन्तोति। ॐ आं खाहा ऊ Sal ॐ क्रों खाहा & यं 

wad खाहा । एवं रायक्तरयुताभिः वेवखताद्याभिः सक्लतृसक्लदुला ॐ क्तं 
सं हं सः रों ॐ इत्यक्तरेरपि तथा इत्वा सूतेनोक्तसंख्यं जुडयादित्यथंः ॥ ८ ॥ 

प्रजेशदरिरद्राः ब्रह्मविष्णुरुद्धाः। ते च षट्कोणस्ये प्राड्निक्छेतिवायु- 

AIT: | वाणयाद्या; ईशनाग्निवरुणको णस्या; | मन्वितम इति । ब्रह्मादोनां 

सस््रवोजयोग इत्युक्तः ॥ ८ ॥ १० ॥ 
ग्रहसंख्यया वेति । प्राणप्रतिष्ठा मन््रसंग्रह उक्तः | ग्रहशब्देन नवसंख्या 

afaatt नवमन्तैरवा प्राणप्रतिहेल्यधं;ः। a i as tod st हंसः 

दूत्येभिरित्यर्धः | गुणशब्देन ॐ तेन होमिति । पाशादिच्रग्र्तरथोगसतु पददयेऽपि 

समानः । अन्ययापूरतः | अधवा aed वैत्यस्यायमथेः । यादिवसुवणगुणं 
ग्रहसंख्यया सप्तसंस्यया युक्तं वेति । यायष्टकानन्तरं प्रणवं चं सं हं सः छं ॐ 

इति च संयोज्यसित्यर्थ; [ ग्रह संख्ययेबेति राघवभद्ृष्ट तपाठ; | ॥ ११ ॥ 

8 
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खता वेवसखता चेव SALT प्राण्डा तथा । 
TAA AAA चेव प्रमादा विस्फ़लिङ्खिनो | 
च्ेचन्नप्रतिहारोति प्राणटृव्यश्च afar: ॥ १२ 

AR साध्यं पाशबौजेन शक्तया 
ग्न्नाक्लष्याऽङ्कुशेनाऽय यादोन् | 
दूतौश्चोक्ला साध्यनामाऽथ घात्- 
नेवं मन्तो यावदात्मा Bala: ॥ 22 

दूतोमन्वानुद्धरति-तेत्यादिना । आं ङौक्रोंयंरंलंवंशंषंसं्ों क्तं 
asa sl ॐ यं खते AAA खृतावकान् प्राणन् दहाहर । अमुष्य Walaa: 

प्राणा इषद् प्रणा इति al) sama सुखं चिर तिष्ठन्तु खहा ॐ क्त सं FF: 

sisi दत्यभिधाय at होभित्यादि ओ्रोमन्तसुक्तायं zi aqua खतात्मकं 

जो वमिदाषहर। aq खतात्कजोवः इह सित इति ati इदहेवेत्यादिक- 

मभिधाय at छोमिव्यादययोमन्तसुक्ता यं wa अमुष्य सृतात्मकानि सर्वेन्द्रियाणि 

वाङ्मनश्वन्ञुः Ala घ्राण प्राणानिद्ाहर । अमुष्य खताव्कानि सवन्द्रियाणि 

वाड HAT: Bla घ्राण प्राणा इति वा । sama सुखं fat तिष्ठन्तु खाहा | 

ॐक्तंसं हंसः a ओमिति वदेत्। एष खतामन्तः। एवं देवखतादिमन्ता 
ऊहनोयाः ॥ १२ ॥ 

प्राणप्रतिहाप्रकारमाद्- बदुष्वेति | साध्यस्य शततिं पाश्शक्तितेजोऽङ्कुणएमडहा- 

श्नमरकालदण्डरूपेणए पञ्चधा निःसाये पाशबोजमुचरन् साध्यं पाशेन गले बद्ध्वा 
शक्तिवोजतेजसा तं wat aal अङ्कुणेनाक्लष्याऽग्रतः संस्थाप्य यादयष्टकसुचरन् 
साध्यस्य amet व्याप्याऽतिक्रम्य ass साध्यं कवलोक्लत्य कालदण्ड- 

ताडनेन सुं तं संबोध्य तं इति सपरिवारं तसुन्मूलोज्लत्य समिति खप्राणएशक्तिरूप- 
Asan बाघयिता ga इति Gal संभाव्य st चोमिति वश्यादौ जोवनायं 

glad Hal यं wd इत्यादिना खम्तां dal असुष्य खतातमकाः प्राण se 

प्राणा इत्यादिना खड्ताप्राणानितरख्ताप्राणेः संयोज्य रमिति साष्यखतातन्तुच्छेदं 

विधाय सकोटयन््रहृदयायां पुत्तल्यामाव्नि वा साध्यताप्राणान् संस्थाप्य 
पूववत् ait st इत्यादि सप्रतिपत्तिकं जपन् waged Tal तस्य खताजोवा- 
दिकमप्येवमेवानयेदिति खताप्राणप्रतिहामन्तक्रमः। एवभेव वैवखखतादिप्राणा 

अपि ख्ापनोयाः । युगपदेव वो खतादिगप्राणान् संस्थापयेत् | 
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सुपरेऽशेषजने निशौोधसमये साध्ये afrareu- 
seu खवशं निधाय दये साध्याक्लतेः कौटकम् | 
वदा ag निपोडमेव सहसा कालस्य यश््या शिर- 
स्याताद्य चभिताखिलेन्द्रियगगं साध्यं स्मरेत् साधकः ॥ १४ 

वायव्यागेयेन्द्रवारौरमहश- 
क्रव्यात्सोमप्रेतरारमध्यगेषु | 
स्थानेष्वेतेष्वष्ट याटौन् सहंसान् 
शङ्ान् ध्यायेत् खौयविन्दु प्रवद्धान् ॥ १५ 

अथ यादोनिति। अरधाऽनन्तरं यादोन् होमन्तानुक्ता साध्यस्य धातृन् जोवं च 
सपरिकरं खह्ृदयाम्बजमध्ये वायुना aawa संको चितं कवलोक्तत्य सयादिकदूतोश्च 
सस्य सम्बदुध्यन्ताः साध्यस्य चामुष्य खतात्मकान् प्राणानित्यादिक्रमेरोक्ता WA 

क्रियां चोक्ता पुनरपि साष्यनानादिकम् अमुष्य खताव्काः प्राणा FE प्राणा 

इत्यादिक्रमेणोक्ता अथानन्तरं पुनरपि धातून् wala एवं पूर्वक्ञक्रभेण 

जोवाद्याहरणएधंसुक्का इत्यनुषज्यते | Bata; सप्राणादिकः साध्यस्य जोवो यावत् 
साधकस्य राता भवति साधकात्मना एकोभवति तावत् afer आवतिते सति 
प्रयोगमन्तो भवतोति वादौनां anafacfafear | प्राणजीवस्वेन्दरियाकषंणथं 
केचिद् arti wquafd वणेयन्ति । प्राण्जीकेन्दियसामान्यतदिशेषाणमा- 
कषेणाथें केचित् पच्चाहत्तिं वणेयन्ति । प्राणएसामान्य जोवेन्द्रियसामान्य तददिशेष- 
प्राणएविशेषाणामाकषं ae केचिन्रवाघत्तिं वटन्ति ॥ १३ ॥ 

मन्तोक्तानां सर्वेषां प्रत्येकमाकषेणाये प्राणप्रतिष्ठायाः कालमाद- ga इति | 
आ्आदरादिति। arate) आरभ्येति। साधकः खयं पाशदि- 
पञ्चात्मना निष्क्रम्य साध्यं पाशेन वद्ध्वा शक्तया वशोक्षत्य अङ्कुशेनालष्य 

तस्यान्तः usa तस्य हदयकमलमारुह्य महाभङ्गेण तं कवबलोक्लुवन् वशे 
faa: | साध्याक्ततैः कोटकमिति। प्राणप्रतिष्ारम्भात् atta साध्य 

प्रविक्लतैः हदये प्राणप्रतिष्टायन्तं लिखि dara वा तच किचित् कोटादि 
सजोवं निक्तिप्याच्छादय प्रयोग ब्रारम्भणोयः इत्यक्तम् | तं चेत्यादिना कालदण्डेन 
ताडयित्वा तस्य बोघनसुक्तंम् । अन्यया प्राणप्रतिष्टायोगात् ॥ १8 \ 

सख्ृदथै weed यपुत्तलोहदये च॒ खतादिद्रूतोनां स्यानमाह-- 
बायञेति। यादोन् ada wer ध्याधेदिति । याद्यक्ञररूप्धतादिनवकं 
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alasad संस्मरेदत्सरोजे 
श्ङ्ञीरूपाधिर्ग तान् १वासमार्गः | 
साध्याजख्यान् चञ्चरोकान् WEAN 
cata स्थानं पवत् संप्रविष्टः ॥ १६ 

नौजानि रक्तानि तु बग्यकमग्यम्भोघराभाग्यभिचारकाले । 
data विदेषविधो सहोमे पोतानि संस्तम्धविघीं स्मरे ॥ १५ 
अथवा साध्यप्राणान् मर्डकाकारधारिणो ध्यायेत् | 

खीयान मुजगाकारानभिचारादो शंसकमंविधी ॥ १८ 
प्राणप्रतिद्राकमवं विधायकादशावरम् | 

एत्तल्यादौ खचित्ते वा तांस्तु संस्तम्भयेदृभुवा ॥ १६ 
WALT साध्यदेशदसूनां 
पत्तल्यादावप्ययं स्याल्प्रकारः। 

किन्तु खोये इत्छरोज प्रवेशो 
ATMA नाताभिचारे ॥ २० 

ङ्करूपेण साध्यहृदयकमलपतेषु कणिकायां चोक्तक्रमेण स्मरेदित्युक्तम् | 

स्वोय बिन्दुप्रवद्वानिति । अड्ूमस्तकविन्दुगततन्तुभिः परस्ररब दानित्यथं; ॥ १५ ॥ 

aged विशेषमाह-खोय इति । निगंतान् श्वासमार्गेरिति। तदानीं 

वहनत्रासापुटेन faq ज्वा नाद्या साध्यद्ृदयं प्रविश्य पूवेवत्तत्सवं- 
मादायान्यया तयेव वा नाद्या निगेम्य GUAT ऋज्वा नाडा प्रविश्य तदुदयपड्जे 

सवे संखाप्य ग्लौबोजाव्मना महाकौटेन संस्तभ्य यथागतं alfa: सड FIRM 
निगेस्य निगेमननाद्या साष्यहृदयं प्रविश्य प्रमेणएनाद्या निर्गम्य निगमनाद्या 

खदृदयं प्रविश्य खटदूतीं खहदयपङ्गजे खापयिला मयि प्राणा इह प्राणः मयि 
तदञ्जोव इह सितः इत्यादिमन्तं जपिल्ला पुनरप्येवं कुर्यादित्यथंः । aerate 
यथागतं चेत्रिग॑च्छति तहि पुत्तल्या निगंतस्य पुनः न साष्यह्ृदयप्रेणः 
कतेव्यः। किन्तु खह्ृदयमेव प्रवेष्टव्यम् ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

मारणे विशेषप्रयोगमाह--अ्रथवेति । भुषेति । ग्लौं NAAT: ॥१८।१९॥ 
प॒त्तलोखह्दादिष्वप्याक्लष्टानां साध्यप्राणानां मुवा maa कार्यनित्याह-- 

आक्लष्टानासिति। अआभिचारकमंरि साध्यप्राणाः eaten पुत्तल्याभेव 

खापनोयाः। वश्याकषणादौ UH gaat संस्थाप्य saat agate 
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पाणादयचिकयुक्तमृलदह दयभमध्यसूचायिता 
सागिः साध्यललाटरन्धपथतोऽप्यामूलमाजग्मघौ | 
योन्यामात्मदृदजमेवमनिशं भाम्यल्यसो चिन्तिता 
शतिजन्मश तान्यपोह वशयेत् साध्यं तथाकषयेत् ॥ २१ 

प्राणप्रतिद्राबिधिरेवसुक्तः 

साङ्गः सयोगो विनियोगयुक्तः | 
अस्मिन् प्रवणो गिरिकाननादौन् 
प्रचालयेत् किं पुनरात्मयुक्तान् ॥ २२ 
इति श्रोप्रपञ्चसारे पञ्चविंशः पटलः | 

सह BETA स्थापनोयमित्याह-किन्तिति ॥ २० ॥ 

सरवाक्लध्यादिकरं योगमाह- पाशाव्यविकयुक्तेति) अष्टदलमध्यगतशक्तौ 

साध्यादिक लिखित्वा पाणङ्ङ्खशाभ्यां तां संवेश्य याद्यषटकमष्टदलेषु लिखिला- 

safaga बहिः संवेष्य भू एुरदये पाशाङ्कुशौ लिखत् । इति यन्वविधिः ॥ २१॥ 
॥ २२॥ 

इति श्रोपद्मपादाचायंक्षते प्रपञ्चसारविवरणे 

पञ्चतिंशत्परलः | 

[ अतोतपटलोक्तसकलमन्यन्वादोनां प्राणप्रतिष्ठाविष्यन्तानां गुरूपदेश- 
लब्धानामेव यथोक्तफलसाधनलवं न लिखितपटितानामिति शिष्यदेशिकाथंमाह- 
प्राणागिनिहो तमिति । waned तिष्टपपटलोक्तम्। अनलिप्रयोगोऽस्मिन् पटल 

उक्तः । योगः प्रणवपटलादावुक्तः । इति उपान्दश्नोकव्याख्यानावसरे सम्बन्ध- 

दोपिकायाम् | एतन्मतेऽत्ाधिकः strat विद्यत इति प्रतोयते ] । 
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अथ सन्तानसंसिद्धिसमाकुलितचेतसाम् | 

agufaat योगं nad खहमेधिनाम् ॥ ! 
नचाऽपुवसय लोकोऽसि पितरोऽघः पतन्ति च | 
तस्प्ात्त सकलोपायेवंतेताऽपत्यसिद्धये ॥ २ 
देवधिपिदपूजासु विरतानामभक्तितः | 
गुरुमाद पिदश्ादवञ्चकानाञ्च नित्यशः ॥ ३ 

अधिभ्योऽथमदातणा विदयमानेऽथसञ्चये | 

अद्वेवाऽतिथिभ्यीऽन्नं MAU पापचेतसाम् ॥ ४ 
इरि शङ््रयोः पादपद्याचारहितात्मनाम् | 
खभायाजिन्दकानाच्च लोकबेदविरोधिनाम् ॥ ५ 

दत्यादिदोषद्ष्टानां पापानां खहमेधिनाम् | 
दुष्मतिगरहदोषादा जायते लनपत्यता ॥ & 
एवमादिकदोषापनोदिनौ qafafget | 
अशेष प्रापडन्तो च वच्यते यजनक्रिया ॥ ७ 

gana wea दौक्ताविधिना चतुदंशौराविम् | 
सह Vall गमयित्वा क्त्वा पीर्वाह्िकीः क्रियाः सकलाः; ॥ ८ 

संयोज्य किञ्चनं यथाविधि पञ्चगव्यं 

संकोचेन मनुना प्रतिम वाणम् | 
Waa] चाऽष्टशतकं समवयभूत- 
aa: faaq खयमसावपि गभ॑धाती ॥ € 

उक्तमन्तानु्ठानयोग्यं युतोत्पत्तिकरं प्रयोगविशेष वक्तुमारभते-अय 
सन्तानेति । न केवलं पुत्रानुत्प्तिडेतुदोषाणभेवाऽयं प्रयोगो नाश्डेतुः किन्तु 

सवेपापापनोदक दइत्याह--त्रशेषपापैति ॥ १॥२॥३॥४॥१५॥ &॥७॥ 
दोच्ाविधिनेति। ब्रह्मचर्थाधःशय्यापयोव्रतादिनियभेनेत्य्थ;। क्त्वा 

पौर्वाह्किकोः क्रियाः सकलाः पञ्चदण्यामिति शेषः ॥ ८॥ 

यथाविधि पञ्चगव्यमिति | अताष्टाचतरखमन्तेरुक्तमानक्षष्या संयोज्येत्यधंः | 
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तवाऽगिनिमाधाय चरुञ्च Heal सङ्ल्पा तदह ्तिणसुत्तरञ्च | 
भागक्रमात् पेढकदैविकं तत्प्रीव्ये त॒ पृं जुहयात् क्रमेण ॥ १० 

wan निजं पितरमप्यधरात्निषखं 
सान्राव्यपिर्डयुगलं घ्रतसंन्चतं तत् | 
इत्वा yaa घ्चतसंपुटितं तधैव 
मन्तौ पितामहम प्रपितामहञ्च ॥ ११ 

व्याहतीभिरथ पक्रहोमतः सर्वशः प्रतिजुहोतु सपिंषा | 
मादवगेगुरुतत्पिढदयं पूवं बत्छमवदाय साधकः ॥ १२ 
कलायुतेः षोड़शसूतिंमन्वेव्य स्तेरथाऽ्टाक्तरजेश्च वेः | 
अष्टो समस्तेन च तेन पञ्चा्षरेण चाऽष्टाक्रबजजुहोतु ॥ १३ 

संकोचकमनुरत भविष्यति पाचहयेऽवदानदयं Hal प्रथमं सखयभेकं हस्ते 

deg इतरं गभंघात्रया दयात्। अस्मिन् प्रयोगे आत्ा्टा्तरोक्तविधानेनात्मानं 
सकलोक्लत्य खयं परश्चक्रगदाविशूलघरः सिन्टूरकाञ्चनवणे; शङ्रनारायणो 
ध्येयः पूज्यश्च । ag: प्रथमाति; । ईशानादिभिदिंतोया । अष्टाक्राक्तर 
समूतिभिः cata केशवादिषोडणसू्तिंभिशतुर्थौ। इन्द्रादिभिरन्येल्यावरणक्रमः ॥९॥ 

तचाऽग्निमाधायेति। देवस्योत्तरे ati दक्तिणे भाग इत्यन्ये। चर" 
Tanta योग्यपरिमाणं कत्वा देवपिभागं विभजयन् पलाशसमिधा 
देवभागमधिकं कल्पयेत् ॥ १० ॥ 

निजं पितरमप्यधरात्रिषखमिति । पिव्रादौन् देवोपाससतक्लतेन पौटसमोपे 
WAIT: | सान्नाय्यशब्देन चरुरुच्यते | छतसंघ्ुतमिति । हविषो एतवडललत्व- 
सुक्तम्। छतसंपुटितमिति। खुबेण जुह्ासुपस्तोर्याऽवदानदयं तत्र॒ निधाय 

खवेण।ऽभिघायं होतव्यमित्यथे;ः। भरुवेणिति। मन्त्राणं प्रणवादित्वसुक्तम् | 
अमुकगोताय असुकनान्ने अ्स्मत्पिते खाहत्यादिमन्ताः सूचिताः मन्तोति ॥११॥ 

पक्रहोमान्तरं सप्रणवव्यादहृतोभिः होमः कतव्य इत्याह-व्यादृतोभिरिति । 
प्रथमस्तु सप्रणवव्याहतिहोमः प्रसिद्ध ua: माटपितामहोप्रपितामद्यः 

माढवर्मः। तदुगुर्मातामहः । तत्पिलदयं मातुःपितामह मातुःप्रपितामह- 
लक्षणम् ॥ १२॥ 

ud पित्णां पकनवकं yal टेवभागेन देवदहोमः कतव्य इत्याह - 
कलायुतेरिति। षोडणमूतयः केणवाद्याः। अष्टाचरवदिति। ओं नमः 
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पक्राइतीनामिति vided aqua चापि छठताइतीनाम् | 
इत्वाऽबदानदितयन्च पंस्ोमेदप्रभिन्नं हविषा करोतु ॥ १४ 

पञ्चारेण पुरुषात्मकमन्यदष्ट- 

वणेन चाऽष्टशतयुगम्ममथ प्रजप्य | 
संयोज्य तदूयुगलमप्यभिजप्य विष्ण- 
योँन्यादिक्षेन मनुना च कपदिसंष्यम् ॥ १५ 

पुरुषः पुरुषात्मकं प्रक्ललात्मकमन्याथ समाहितोपयुज्य | 

अवदानदुगं RAAT पुनराचम्य समचयेताशम् ॥ १६ 
गुरवेऽप्यथ saat प्रदच्लाऽनलसुदाख च भोजयेहिजातीन् | 
प्रतिपवकमेवमेकद्ा मतिमान् sata प्रपूरयोत् ॥ १७ 
एकङ्ासादन्यमब्दं दिजातौन् संभोज्याऽच्रं पुरयेदेकवद्धा | 
संपुयमाणादेवमेव विकान्द्ादर्वाक् पुतो जायते Sawa ॥ १८ 

पिषदेवताप्रसाद न्मेधायुःकान्तिसंयुतो विदान् | 
लच्छ्मौतेजोयुक्तो धमरुचिर्भवति सन्ततेः कार्ता ॥ १९ 

समुनिसुरपिटमभ्यो बरह्मचर्येण aq- 
स्िविधखणमप्येश्चेव संमोचयेद्यः। 
्रुतिवचनक्लदस्थिनवाऽपि लोके परस्पि- 

fafa स तु णृहमेधौ पुज्यते साधुलोकेः ॥ Ro 
वर्गादिको हलोमन्तः सङ्ोचाष्यो ध्रुवादिकः | 
मन्तः स्यादुतमनवः BT भृतात्मनामभिः ॥ Ve 

शिवाय खाहा इत्यादिक्रमेणाऽत्तरेः इत्वा ॐ aa: शिवाय खाहेत्यपि पञ्चवारं 
Hearsay: ॥ १३॥ 

इताइतिसंख्यामाह--पक्ाइतोनामिति। वणेसंख्यमिति। एकपच्चाशत्- 

संख्यातमिल्यथेः। अवदानदितयमिति। भागदयादामलकप्रमाणं हविरादाय 

भियक्षव्याऽवदानदयं स्रोपुखयोविभागेन wafers: ॥ १४॥ १५॥ १६॥ 
॥ १७॥ CSU १९ ॥२०॥ 

भरूताकनामभिरिति | भरतबोजेरात्मण्ब्देन नामभिश्च भूतमनवः स्यरित्य्थः | 
लं परथिव्यात्मने नमः। इत्यादयो भूतमन्ताः ॥ २१॥ 
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aa हिताय जगतां प्रथितं शितचेतसाम् | 
अथ संच्िप्य aaa aad गुरुशिष्ययोः ॥ रर 

खच्छः खच्छन्दचरितोऽतुच्छधौ स्यक्त हृच्छयः | 
देशकालादिषिदहेशे देशे देशिक उच्यते ॥ २३ 
WI: समग्रन्नो निग्रहानुग्रहे चमः | 
षड्वगंविजयव्यग्रोऽनुगरो विगतविग्रहः ॥ २९ 
Ya: णुक्तांशुकोऽक्किष्टकर्माऽविक्रवमानसः। 
qedeistaaifeateat बिदितागमः ॥ २५ 

दृष्ट दोऽनिष्टसंहरता दृष्टरष्टसुखावहः | 
रतोऽविरतमर्चासु परं पुरमुरदिषोः ॥ २६ 
दाता दान्तः शन्तमना नितान्तं कान्तविग्रहः | 

खदुःखक्रारणेनापि परं परसुखोयतः ॥ २७ 
अहापोहविदध्यात्मव्याक्रुलो मोहबजिंतः | 
अन्नानुकम्यो विन्नातन्नानो ज्नातपरेङ्गितः ॥ २८ 
fain: सांशवित् सवं संशयच्छिदसंशयः | 
नयविटूविनयोपेतो विनौतनौतिरात्मवान् ॥ २६ 
व्याधिरप्रापितव्याधिः समाधिविधिसयुतः। 

श्ुतिशूरोऽतिधौरश्च वोरो वाक्यविशारदः ॥ २० 
TAA TAIT दम्भवजिंतः। 
Get इव विद्यानांनतु दशंनदृषकः॥ २१ 
असौ WAG ews सेव्यश्चाऽभीष्टमिच्छता । 
शिष्यस्तदावजं नक्तेन द्रविणेन च ॥ २२ 
तख प्रादारविन्दोल्यरजःपटलभूषणः | 
सानमप्राप्य न प्राप्यं प्रायो बुद्धिमतेशषितम् ॥ ३३ 

L गुरु शिष्यलक्तणं सफलमाह-अतो हिताथेति ॥ २२॥ | 

| तत गुरुलतच्तणमाष्ह-स्च्छ इति । Bas: रागः 1 शक्तः शएचिः । चात्मवान् 

mate: | व्याधि; विगतमानसव्यसनः। वोर: भ्रध्यवसायान्तगामो। 

वर्गोपितसमारन्भः पुरुषाय सम्बनिव्यापारवानिल्यथंः ॥ २२-२१॥ ] 
3 | ~प 
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नित्यशः कायवाक्चित्तेसख्िद्रेाकाब्दाधिकावधि । 
परिचर्यापरः शिष्यः स्यात् सुसंयतमानसः ॥ ३४ 
तं तथाविधघमालच्छय तथाऽ बितथवादिनम् | 

माढतः fuea: शुं बु्धिमन्तमलोलुपम् ॥ ३५ 
अस्ते यतत्िमासिक्वयुक्तं सुक्तिक्तोयमम् | 
अकल खषाडहोनमहोनद्रव्यमानसम् ॥ ३६ 
ब्रह्मचयं रतं faa परिचर्थापरं गुरोः | 
FUMIE पूजायामनल्पक्ततकल्यनम् ॥ ३७ 
awa खारधनमनाधिं व्याधिवजिंतम् | 
तर्णं कसुणावासं प्ररितोषकरं गुरोः ॥ इट 
सुषैषमेषणातो तममलं विमलाशयम् | 
सुप्रसन्नमसन्नाङ्गं सदा सत्रिहितं शुरोः ॥ ze 
परोपरकारनिरतं विरतं परदूषणे | 
माटवद्गुरुपनौच्च भादटवत्तत्सुतानपि ॥ ४ 
स्मरन्तमस्मराबाधं स्ितोपेतमविस्मितम् । 
परि्रडत् परोदयेवं शिष्यमेवंगुणं गुरुः ॥ ४१ 
अलसं aadiaa fae कश्टन्ववायजम् | 
दम्भान्वितमगन्भौरं चण्डं परण्डितमानिनम् ॥ ४२ 
रागिणं रोगिणं भोगलालसं बालसम्मितम् | 
tg दरिद्रं निद्रालुमादयनं weafead ॥ ४३ 
नशं समनं बधिरं परङ्गं व्यङ्ममङ्गलम् | 
अतिदोघमतिखमतिष्यलं क्ष शत्मकम् ॥ ४४ 

परदारपरं भोर दारुणं afta सताम् | 
तुच्छं AIM Pai लुप्तकबान्धवम् ॥ ४५ 
Size कुत्सितं वत्सं बोभत्सं मत्छरात्मकम् | 
सुखिनं मुखर दुष्ट sas मूखमानसम् ॥ ४६ 

[ शिष्यलचणमाह--शिष्स्तदिति | एषणा पुत्तवित्तलोकेच्छा ॥३२- sen] 
[ भि्तवेनाऽग्राद्यानाह --अलघमिति । चण्डो ae: । भ्रादयुनं बह्वाथिनम् । 
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VOIGT व्यग्रेहमग्रगरयं दुरात्मनाम् | 
भ्रष्टव्रतं तमःस्प्टं क्तिटमिष्टपहं णाम् ॥ ४७ 

खाथंक्षले प्रसक्तां निरर्थारम्भगं शठम् | 
Sefad गुरुः शिष्यं न welala कथञ्चन ॥ ec 
यदि watfa agin: प्रायो गुरुमपि aA | 
Hasan यथा राज्ञि VAT जावाक्लतो यथा ॥ ve 

तथा शष्यक्ततो दोषो qaafa न संशयः 
eal लोभतो वापि योऽनुखह्वाति दोचया । 
तस्मिन् गुरौ सशिष्ये तु देवताशाप आपतेत् ॥ ५० 
मधुदिषि महादेषे मातापिदोमदीमति। 
भियां सा प्रदाभोजे कायां निजगुरोः सदा ॥ ५१ 
छायाज्ञापादुकोपान्ह् र्डाञ्च शयनासने | 
यानं मनोगतं चाऽन्यदन्तेवासो न लङ्घयेत् ॥ ५२ 
व्याख्यां विवादं खातन्ा कामिता कामजभ्िकाम्। 

निद्राक्तकक्रो्घाञ्च व्जेदृगुरुख्डे सदा ॥ ५२ 
सम्राम्यधमविणमूवोत्छग निष्टौवनादिकम् | 
पररिव्यजेत् परिन्नाता afag गुरुमन्दिरे ॥ ५४ 
ग्राहोर्तिमनच्तं निद्राख्गच्च क्रयविक्रयम् | 
परिव्याज्यं गुरी तश्च away समागमम् ॥ ५५ 
दृष्टं वाऽनिष्टमादिष्टं गुरणा यत्त गुकमि | 
त्वरया परया कुर्याटुबुद्धा सम्यगजिद्यया ॥ ve 
कमणा मनसा वाचा सदा भक्तियुजा गुरुम् | 

निर्व्याजं पूजयेच्छिष्यो निजकाय प्रसिद्धये ॥ ५७ 
लोकोदेगकरौ याच या च ममेनिक्तन्तनौ। 
श्यिलच्छेदकरो याचतां fat नेव भाषयेत् ॥ ५८ 

dag जुगुप्सितम् । gad दुर्मानम्। प्रसक्ताधं यथासिद्प्रयोजनम् । 

॥ ४२-५० ॥ | 

[ दोलितशिष्यस्माचारमाह-मधुदिषोति ॥ ५९-६१॥ | 



gue यो प्रपच्चसारतन्तम् 

रम्यमप्यज्ज्वलमपि मनसोऽपि समौहितम् | 
लोकविदेषणं वेशं न Vela कदाचन् ॥ ५९ 
इल्याचारयुतः सम्यगाचायै यः AAA | 
RAHA: स वे शिष्यः was च नन्दति ॥ co 

देवा्पौनपि पितनतिथोंस्तथाऽग्नौ 
त्विलयोयतेन मनसा दिनशौऽचयेद्यः 
दृष्टानवाप्य सकलानिह भोगजातान् 

प्रेय प्रयाति परमं पदमादिपंसः॥ ६१ 

इत्थं भलप्रक्षलयचरविक्ततिलिपिन्रातजातग्रहचं- 
चेवायावदभूतेन्द्रियगणर विचन्द्रागिनिसंप्रोतरूपः 
मन्तेस्तदेवताभिमनिभिरपि जपध्यानहोमाचनाभि- 

स्तन्तेऽस्मिन् पञ्चमेदैरपि कमलज ते दशितोऽयं प्रपञ्चः ॥ ee 
यदाश्या विप्रक्षतिखभावतो 
विभिच्रतारादिसमुलितीजसः। 
जगन्ति पुष्णन्ति रबौन्दुवद्कयो 
नमोऽस्तु aa परिपृणतेजसै ॥ ६३ 

दति श्रौप्रपञ्चसारे षट्िंशः पटलः | 
& ॥ SAAS प्रपञ्चसारः ॥ # 

[ निगदितं सकलमप्यथेमन्य उपसंहरति--दलखयमिति। qantas 
wat चेति सूलप्रकत्यच्रं भुवनेशोनोजम्। faftard माढका। केवाणि 
राशयः! ब्रादिपदेन तिथिकरणग्रहः। गुणः स्वादयः । कचेत्रादरावद्वा 
ये भरुतेद्दरियादयः a: संप्रोतं रूपं येषां मन्तादोनां तैः ae जग्रपञ्चो विस्तारो 
विज्ञानप्रपञ्चो वा तन्ते दित इति योजना। कमलज इति सम्बुद्धौ ॥ ६२॥ 

[ मङ्भलमाचरन् प्रारश्धग्रत्यसुपसंहरति-यदाखयेति ॥ ६२ ॥ ] 

इति ौपद्मपादाचाय॑क्लते प्रपञ्चसारवि वरणे 

षरि श्तृपटलः ॥ 



% SITY # 

प्रपञ्चसारविवरणव्याख्या 

प्रयोगक्रमदोपिका। 

प्रधमः पटलः 

देवतायै नमो ठन्ति व्रहददिवरणस्य तु | 

कमेः प्रपञ्चसारस्य प्रयोगक्रमदोपिकाम् | 
विवरणशारम्मे मङ्गलाचरणं विवरणक्तत् करोति-्रवणंविग्रहमिति | 

देवं नमामि स्तौमि daa इत्यन्वयः । tana वच्यमाणसवेमन््रटेवता- 

faaat सतौ परदेवतोच्यते। अवणेविग्रहमिति। तस्याः सकलरूपेण 
विशेषणम् । अ इत्येतदरण्णँ विग्रहश्च यस्येति समासः। अ इति सामान्यवेखरो 

गण्यते! वच्यति हि-वणंजापो अकारजापौ वेति। खवाचयाविभक्तस- 
सामान्यादिपूवन्ितश्चाऽयमकारः | तत्र वाचकांशस्य ad वाच्यांशस्य च 

विग्रहत्वमर्थाहवति। वणविग्रहवजि तमिति । निष्कलरूपेण विशेषणम् | 
वशविग्रदबेत्तारमिति। सकलनिष्कलरूपेण विशेषणम्! वेत्ता सातौ | 

इ सर्वाऽपि amar मन्रदेवतेयतो प्रतिपत्तब्येत्यपि सूचितम्! किञ्च 
सवंमन्तदेवतासामर्ध्यामिकायाः परदेवताया अ इत्ययं मन्व safe सूचितम् । 

तत्र पोटन्यासः रैवो दैष्णवोऽन्यो वा गोमूर्त्याकारोऽपि व्या्निपटलभावोन्यङ्ानि 
सामान्यपटलोक्ता न्यासाः Tanase कायः । एवं हकारप्रणवशक्षि- 

माटकाजपापरमात्गायव्रयादोनामप्यवबोदव्यम् । तेषामपि सामान्यमन्रूप- 

तया सामान्यपटज्ञेष्बभिमतलात्। नमामि स्तौमि daa इति कायवाग्बुहिभिः 

परदेवतोपदखतिः feat: यदा क्रिवमाणविवरणव्यापारस्य प्रपञ्चसार- 

प्रतिपाद्यायां परदेवतायां समपणभेतदारग्मे क्रियते। तत्र वाग््यापारसा- 
afeafa: 1 सा च परदेवताया गुणकमांयभिधानतया सुतिः स्यात्! वथा च 
तदेकनिष्टो मनोव्यापारः संखयणं कायव्यापारञ्च तत्रवणतायोगान्रतिरैवैति। 

अत्ैतदपि सूचितम् देवतां ध्याता कमंसमपंणं विधायेति यन्बन््रदेवता्यां 
सकलकायिकादिसमपंणं वच्यते तदप्येतेन प्रकारेण स्यादिति 

इह खल्ित्यादि ! इह तदनुग्रहाय न्यं चिकौषुरिलयेवं सम्बन्धः | 
ग्र्यकरणमेतदुचितमिहेत्यनेन खचितम्। se हि देशे काले चेति । श्रयं 

हि तावप्रसिद्धो eu: । नह्यत्र कस्यचिक्लीकिकेनोपायेन दुःखालयन्तनिद्ठत्तिलच्यते। 

ud mast Rafafar लोकानुग्रहैकरसतया कतशरोरपरिग्रह इति 



२८२ प्रथोगक्रमदोपिकायाम् 

ग्रन्थकरणे सामान्यतुरक्तः। मीोमांसोपनिषनत्सां ख्ययोगकामस्त्रादिव्याख्यानतंः 

तत्तदधिकार्था(ये)नुग्रहयोगाज्ञोकग्रहणम् । भगवानिति पूजया स्गुवेनुस्मरणं 

yaa feat | यदा भगवदवतारोऽयसिति प्रसिद्धेः तथा तदनुस्मरणमेतत् | 

ननु परानुग्रहमाव्राघंतया शरोरपरिग्रहासंभव इत्याशङ्कायां तचेतुरुच्यते | 

स॒ च ईहतुः सिदित्साधनलच्षणम्। तत्राऽपरोचोक्षतपरदेवताव्मतत्व इति 

खसाधनलक्तणो डतु; | परदेवतेव साधकाकनस्तक्लम् | मन्तन्यासजपयोगादिभिञ्च 

तदपरोक्तौकरणम् | परमां विभूतिकाष्ठां प्राप्त इति सिदिलच्तणो Sa: 

परवौ वल्यसिदिपयेन्तां विभूतिमिति भावः) अत्र तदनुग्रहायेति anise 

enfant तव्मकारोऽपि दशितः। परदेवतातकल्रापरोकचोकरणोपायतः 

परमविभ्रूतिकाछापािरूपोऽयमतुग्रह इति । अधेतद्ेतुक एव॒ ग्रन्थकरणे 

विशेषहतुरुच्यते-खयमेकाकिखम्मदा लज्जमानो दुःखिजनकारुण्याक्रान्तमानसञ्च 

सन्निति! परमां विभूतिकाष्ठं प्राप्रोऽपर इहासुलभ cael सखसिद्धिरेवै- 

काकिसम्द्वति। तया सयं लज्नमान efai सतां देष खभाव इति भावः| 

चकारः प्रागुक्तहेतोरपि aqua: । तदनुग्रहायेति । दुःखितजनानामनु्रह- 

सिय इत्यथः! नानासिद्िप्रत्रमा परमकै वल्यपयन्ता aca विभूतिः तत्- 
प्राधिखायमनुरहः; | ईटगनुग्रहकरणे पर्यप्तताऽप्याचार्यस्योक्तविशेषरः सूचिता । 

समस्तागमाः सछ्सागरसंहितादयः तेषां संग्रहः प्रपच्चागमः तस्यापि 

सारसंग्रहरूपमिति प्रपञ्चसार एवायमभिप्रतः | अनेनाऽस्याप्युक्तानुग्रहसाधने 

प्थीप्रता साधिता । किच्च परोत्ताणं भूयसामर्थानां सडावोऽपोह सूचितः | 

अभिमतसकलप्रयोजनसिद्धय इति। मन्तटेवतानां खनुदधौ समवभासंः 

समुचितपदवाक्यादिस्फुरणमित्ये वमादोनां फलवदारम्भान्यिनां सद्ावात् 

सकलग्रहणम् | परद्ेवतातच्छानुस्नरणएमिति । प्रधानपदेन गुणपदेखेति भावः | 

आभौलंक्तणं चेति शिष्याणामभिमतार्थशासनसुक्तम् । गन्थारसरीपयिकमिति 
ग्रन्थारम्भसमये युक्तसुचित॑ तदप्रतिपत्तौ शिष्धाणामिह प्रहच्ययोगादिति भावः | 

witet व इति) काश्मोरमर्डसे प्रसिद्धेयं रेवता । तच निवसता 
आचार्येणाऽयं ग्रन्थः कत इति तदनुसखररणोपपत्तिः सकलागमानामधिदेवतेयमिति। 

व॒ इति युष्माकम् यदनुग्रहायाऽयमारम्भस्तेषां frei कालपरम्परया- 
ऽवख्ितानां ग्रहणमेतत्। चेतसः परिशबिमिति। वच्छमाणमन्तटेवता- 
प्रतिपच्याद्युचितामिति भावः। वितरणं दानम्। यद्यपि शरदाया 
विश्योन्यादिशुणयोगितयाऽनुस्मरणमिह क्रियते तथापि संभाविताशङ्लोत्तरतया 



प्रधमः पटलः ८्र 

तेषामन्वयो न विरुध्यत इति तधा विशेषणनि योज्यन्ते aa प्रथमं 
सामान्यजनचार्वका द्यभिप्रायेणाऽऽशद्गामाह- चित्तादिसङ्गतव्यतिरिक्ताया इति। 

चित्तादोनां सद्यतः Wawa) तच्च शरदटायाः साधकस्यैव वा waa | 

चित्तस्य शिं fe चित्तादिसङ्मतातिरिकेव साधयितुमदह॑ंतीति भावः । तदेव 
qa इति । aa तावत् fas एव तस्याञ्चित्तशदिवितरण साम्ये निरूपणोयमिति 
भावः विशकायंकारणएत्वेनेति। विश्वशब्देनेदं aed जगद्ग्छद्यते । aaa 
सन्निवेशादियो गात्। aay कारण पूवकं प्रसिदमिति भावः! इह व्यच्यभि- 

MATTE समश्यभिप्रायेण परिहारः । तेन तयोरमेदोऽपोद्दोपदिष्टो भवतोति 
ज्ेयम्। अपूवेपरिणमलाभ्युपगमादिति। सकलकायिकादिकम॑णाम- 
नुष्ठितानां यदुत्तरकालं wifsed तदपूवेसुच्ते। कार्मापूवेस्यैव परिणाम 
एतदिश्बमिति जेभिनोयानामभ्युपगमः। कमंणोऽपोति खापूवंहारेति भावः | 

अनुमानमिति । यदेतदुपन्यस्तमनुमानं तदिति भावः । कायेलेनाऽनित्य- 
alfefa, कर्मपूवेस्य द्यनित्यल्ादुपादानान्तरसापेक्त्वभेव । अतो न 
तन्बूलकारणं स्यादिति wa Bart कार्मापूवस्येह सहकारिकारण- 
ल्रमभ्युपगतम् । वच्यति हि-रूष्टिडेतुकर्मौन्सुख्यानन्तयार्थोऽयमथशब्द् इति | 

सवंसा्तिखया इति नित्यत्वे हेतुरुक्तः । साच्छस्यैव afd युक्तं न a 
साक्तिचिदु रूपस्येति भावः । साचचितवेऽपि उपादानलसिष्त एव । वच्यति च- 

शरदेव तदुदारेण जगदुपादानं निमित्तं चेति । राद्वान्तः सिद्दान्तः। प्रधानादै- 
रिति परमाखादिग्रहणम् । सांख्याभिप्राथैणाशद्धा सांख्यवाहंस्पत्याद्यभि प्रायेण 
परिहारः । चेतनानधिष्ठितस्येति प्रधानादेरपि कथच्खित् कारणलमभ्यपगतम् | 

वच्ति हि-प्रकतिपुरुषकाला दिविघा इत्यादि। सर्वाधिष्टानसमर्थेत्यसुमथं 
विन् द्॑यति- सकलं कारणमिति! नहह प्रचितोऽथं उपक्तणोयः 
सकलस्य जगतोऽषोशेति। परमाधंसच्वस्येति। स्वमस्तित्वम् । aq डि विधं 
परमा्थंसिद्वं प्रतोतिसिदच्चेति। निमित्तमात्रत्वमेषेति। न तृपादानल्मपीति 
भावः! निसेश्वरसांख्यादिपकेषु तु न क्मणोऽतिरिकतं निमित्तकारणमस्ति | 

सण्वरसा द्यादिपक्नमिति । पाश्पतादिग्रहणम् | सवैवणं तदथंसमध्यात्मकस्येति | 
परमसमश्िविवच्छकि | अध्यस्तत्वेनेति | अध्यास आरोपः । तद्ारेशेति । तस्मिन् 

सति तथा प्रतोल्युपपत्तेरिति भावः । तच्छेषत्वमिति । तदोयकार्यैकनिष्ठत्म् | 

विग्रहग्र हणं त्वेतव्रतिपादनायंमेषेति भावः| 

विरचितपदं विदण्णोति-शरोरवच्वेनेति। शिष्टपदानि तु खूलविषयकथन 
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एव व्याख्येयानि खातने हेतुमिति । हेतुरिह लिङ्गमेव । सकलजगतो- 

रधो शनेन खातन््राखभावता गम्यत इति भावः । तद्यंधिष्टाटतवेनेति। सकल- 

जगतोरधोशनं fe तयोय॑थेष्टविनियोगं प्रति पर्याप्तं तदेव wifasieaa । 

अतः प्रवर्तकल्वादिकारिलं स्यादिति ara: | 
शाष्वतेति नित्या | खसन्निधिमादेरैव प्रवतेकत्वेनाऽविकारित्रादिति भावः। 

तर्हीति । प्रधानग्रहत्तौ तदप्रहत्तौ च निविंशेषावखल्रभेकरूपत्वम् । परमार्थ- 
तस्तदभावेऽपोति। वास्तवसमोच्तायामिल्थंः। मायादारेणेति। मायेव 
aafazgfa खामवभास्यति। ततश्च afar सखतन्वस्य तस्य 

विदस्तनः कारणत्वमप्य वभासयति | ततस्तस्मात् बुदुध्याद्थंजातसपोति भावः । 
पक्तान्तरेष्िति क्रमोपन्यस्तचार्वाकजेमिनोयाद्यभ्युपगमे । रए व॑विधकारण- 
त्वस्यापोति । प्रातीतिकस्याऽपोति भावः। पारमाधिककारणतलस्याऽत्यन्तानुप- 

पत्तिरपिण्ब्देनोक्ता सा चाऽनुपपत्तिस्तत्र aaaiaafa चित्तशदिवितरणए- 

सामथ्यं चेति | तस्या दिमात्रविग्रहलात् सकलजगदषोशेत्यादियोगाद्ेति भावः | 
इह शारदायाः खरूपतः TAS तत्लखरूपपयन्तं चाऽवरोहमारोष 

च विदधतेतदपि सूचितम् । साधकानामनुष्टानावशेषकालेष्ु मन्तदेवतायाः 

खरूपतः स्थूलरूपपर्थन्तं ततः खरूपपयैन्तं चाऽवरोद्ारोदादठ्याऽलुखन्धानं काय- 
fafa किच्च aver Sent fafa वदत्रेतदपि दशयति । परदेवतायासत्त- 

दायतनेषु सत्रिहितानि विश्वेवरमहालच्छयादिरूपाखयप्येवभेव प्रतिपत्तव्यानोति 1 

अध विषयादिकं वदन् विषयं तावदिमजते-स्थूलेति । विषयस्तावदभि- 

धोयते। स चेवं पञ्चविध इत्यथः | प्रथमाधनेति । भअ्रकचटतपथेत्यमो वर्णा आदा 
येषामिति समासः | ननु कथं विराडतोक्त इति तव्राह-माटकात्तरन्यासस्थान- 

मिति। यस्याऽवयवक्कपिरियं विराट् ख इति भावः। स चेह समष्टिव्यष्टि 

खूपोऽभिप्रेतः । मूले वाहेति वाद्वभिधानम् । मध्याख्यं पव गंस्थानम् । BBVA 

तप्रदेशग्रहणम् | तत्र हि दशदिकक्रमेण व्यापकानां न्यासः। ककास्सु 

समासान्त एव । अतराऽभिप्रायान्तरं द श्यति- मध्यणब्द् इत्यादिना | 
अर्धान्तरमाह-अख्यश्ब्देनेति । आआख्याय्यते एभिरितोति । प्राणादिमात- 

भाजामाव्नामनभिव्यक्तानां लगादिसद्तयो गाच्वेचमे त्रादितया ज्ञानं व्यवहारश्च 
भवतोति भावः | इतोति । सवित इत्युपरि सम्बन्धः । यादिन्याससख्थानानोति | 
ल्गादिबुद्या हृदि न्यासो व्यापकन्यासयो वा frafaa यत्तु माटकापटले 
वच्छते--ृहोमूलेत्यादि | तेन age विकलः । तेषां याथात्म्यमिति तचम् | 
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यथा धातूनां सद्ततयामनां व्यवद्ारसाघनत्वमिति तत्तदन्वथाभिः तत्तयाथा- 

त्म्यमनुसन्धेयमित्यप्यनेन सूचितम् | यतो वच्छते-दथं वुदधिगम्यत्वादित्यादि | 

धात्वादियोग इति । यं लगाव्मने नम इत्यादि । हं ब्रह्मात्मने नमः । इ माया- 

त्मने नमः। त्तं परमात्मने नम इति। त्वगादिखानन्यासविधी चाऽयं तयोगः। 

स्वमन्रजपादेः Raat त्वगादीनामाख्यत्रेन सामान्याक्ततित्वात् तत्त- 
ऋअन्तराणाच्च विशेषाक्तिल्लादिति ura: | तत्तन्मन्तजपध्यानयोगतपेणोपसयानादिषु 
तत्तन्म्न्तन्यासात् प्राक् तच्छेषतया माटकान्यासोऽपि Hay इत्यपोह सूच्यते । 
तत्रकारसु सौखानिकौलयानिकेव्यादिना वच्छते। न्यासस्त्वसावधौत् Rear 

माढकाया इत्यवसेयम् | यदा सवंमन््रशेषतया जपादैरिति पाठः; । परमात्- 

मायादोनां माढठकाशेषताभिधानेन तदाचकाजपापरमात्मप्रणवद्टज्ञेखादोनां 

खप्रधानानामपि तत्तन्मन्रेषतया न्यासः सूचित इत्यथे; ।. वच्यति च- 

नित्यलिपिन्यासानन्तरमिति । हसपूजां सङ्कख्प्येति । सामान्यपरलोक्ता न्यासाः 

सर्व॑त्र काया इति च । BANAT सन्निधाने सतोति । स्वन्यासकायंमनेनोप- 
दिश्यते । सन्निधानं चेतत्तादाव्सयपयंवसितमिति बोडव्यम् । 

टेवतावयवविशेषकल्यनाधंमिति। se तिविधो माटकान्यासः। साधक- 

शरोरोत्पच्यथन्यासः Bata: | यदच्छति--म्बूलाधारात् स्फुरिततटिदामैत्यादि । 
तथा शुदन्यासेन सकलो््येत्यादि । तत्संहव्यथंन्यासः संहारन्यासः। यच्च 
वच्यति-ततोक्तच तुविंधलिपिन्यासानासिति। साधकशरोरे Faq 

दामाखित्यथन्यासः खितिन्यासः । सोऽपि त्रिविधः । अनैशखवरगुणसंहारप्रधानः 
संहारन्याखः | रेखरगुणोदयप्रधानः सम॑न्यासः | ततस्ितिप्रधानः स्ितिन्यासः। 
तत्श्ठरगुणोदयप्रधानोऽयं न्धासोऽभिप्रेयते । गुणोदयाधेतेऽप्यस्याऽऽद्यलात्। गुख्यु- 

दया्त्वमप्यस्तोति कल्मनाथं त्रमिव्युक्घम् । 
कारादि स्यादिति । परमाव्ममायादिक्रमोपपत्तेरिति भावः। waa 

सामान्यविशेषात्कं होति कालाभिप्रायम्। दिश्ब्देनाऽऽगमोपपत्तिसिच- 

मेतदिति खचितम्। न्यासेनोत्पाद्यत इति। यद्यपि समष्टिव्यघ्याव्मकां 

देवताशरोरम् किन्तु साधकशरोरे तथा न रूढिः । यदा ततर समष्टिशरोरतया 
न रूटिः तदथं तस्य सन्निधानं न्यासेनोत्पाद्यत इत्यथे; | 

न च संहारक्रभेणेति। साधकशरोरसंह्त्य्थः संहारन्याषघोऽयं faafaa: । 
उभयोरप्याकन्येव संहारादिति। साधकशरोरस्य टैवताशरोरत्वारूढावयं 

संहारः | तदा च सामान्यतो देवताशरोरतावगतौ माटकया तत्संहारसंभवः | 

४९ 
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dal च ACS BAMA Tear तस्य तदधिष्टानसाक्िचिद्रूपि देवता- 

aa संहार दति faq, विशैषसंहारक्रमचिन्ताया इति। सामान्य 

संहारानन्तरं विश्चेषसंद्ार इति क्रमः | कतव्यल्ादिति । चिन्ता तावदुभयथापि 

शक्यत एव किन्तु संहारसंस्वार एवभेव स्यात् अगमप्रामाखादिति भावः । 

यदापि द्होत्पद्य्धा माटकान्यासः | वच्यति च- तत्रोक्तचतुविधलिपिन्यासाना- 

मित्यादि । -तव्रापि समानभेतत् | न्ाान्तरेऽप्येतत् सव यथायोगं योज्यमिति | 

प्राणदिरूपसच्यादिकथनमिति । प्राणमायापरमाव्ानः प्राणादयः Get 

कारणसामान्यसात्तिणः aaer इति नानुपपन्रमित्यथं; । तेनं विनेति । 

wait केवलव्वेऽप्येक कांगेन सिधःसमावेशोऽस्तयेवेति भावः । विराजोऽपि 
सर्वीत्मत्वादिति विराम खलमात्राभिमानिन्यपि देवता aca स्यादिति 

भावः । प्राणवुद्धिजोवस्ितिकरा इति । स्थलदेहगत एव किदं शः प्राणादोनां 
तस्मिन्नासकतिं विदधत्ततश्ु्रतिं प्रतिवघ्नातोति भावः। अन्नादिश्ब्दवाच्या इति + 

aqua वे सोम्य मनः इत्यादि ufafsaat: यत् तु वच्यति-अच प्राण 

शब्देनेन्द्रियादिप्रहत्तिकारणएमन्रसुयत इत्यादि । aa aa gaifa प्राणवबुदि- 

जोवानां वा ग्रहणं स्यादिति । स्थुलसमावैशिनां faatat इदहाविशेषं वेत्यभि- 
प्रायिणाह --अस्मिन् पत्त इति । जिन्दुनाददिभिरिति। सवंवर्णनां बोजविन्दु- 
नादशकतिंणन्तांणयोगादिति भावः | 

सीस्थानिकानुष्ान इति । guard साघकस्य खस्यावखतया तदुचितकाल- 

संभवः । wart तस्यै वावश्चकार्यान्तकारयीन्त रोदयुक्तावसखतया तदुचितावसरा - 

योगः। स्रानादौति। ज्रानतपंणोपस्यानपूजासु तिनमस्कारसवनसप्यानित्य- 
सेवारम्भावसानमन्चोदारव्याख्यानखवणादिग्रहणम् | स्रानादोनां एथयुपादाना- 

देतदवसोयते । सौस्ानिकमीलयानिकं च देहशडय।दियोगजपपयेन्तं प्रधानं कम॑ 
faafaafafa | तेन स्नानादौन्यभयोरदस्ययोन भिन्ते । भोजने तु Brat 
विशेष इत्याह-भोजनकाल इति । माटकायाः खप्रधानत्वे मन्तान्तरशेषत्देऽपि 

समानमेतत्सवं भवति । किञ्च मन्तान्तराणम्नपि न्यासमेदसंभवे सौस्थानिकादिष्वेषा 
रोतिरनुसतव्या । देशकालायपेच्तयेति । सीखथानिकेऽपि कुदेणशसंभवे सवं लघनु- 

छेयम्। ओव्यानिकऽपि पुखयायतनन्ष्भवे सवे विततमनुष्टेयमित्यादययवबोदव्यम् | 

अथवेत्यादि | समस्तमन्पारायणेदाराथति। न केवलमाटकाया एवह 

मन््पारायणमिति समस्त मरन्तग्रहणम् । यतो वच्छते-तत्तन्मन्मेदेनेत्यादि | 

न च समस्तरमन्वाणाभमेव पारायणम् किन्तु तेषामपि मन्तपारायणमिति। यस्या 
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मन्वदेवताया यो मन्वर्गो aad ब्रह्मसरस्तोविष्णुखोत्यादि तथा aur- 

मवान्तरवर्गोऽपि क्ष्णवर्ग नर सिंहवगं इति तस्या मन्चानुष्टानविधी तदगेजपो 
मन्तपारायणम् | सकलमन््ाणामप्येकं कस्य aidanafaara यावान् विस्तर- 
स्तज्जपस्तस्य मन्तस्यापि मन्पारायणसिति न्यासस्ानकथनादु दार ग्रहणम् | 

माटकाया मन्वपारायणं तावदिविधम् सखरव्यज्ञनभेदात्। तच प्रथमं 

खरपारायणसुच्यते। अकचटतपयादैरिल्यादि । अकचटतपयवगंसम्बिभिरिति 
षट्सु समासो वितः । किमिह fad भवतोत्याह--पच्चाशदर्णानामिति | 

प्रयोगप्रकारं दश्यति-लिपिन्यासस्ानेषिति | प्रधाने वणमिति 

परितः सतां षोड़श्सखरारणं तत्परिवारत्मपि सूचितम् । सकन्माटकां विन्घस्यै- 
तदारब्धव्यम् | जपे जपप्रिय इत्येकं वाक्यम् । ध्यायेदिति! न्यासस्थाने- 

ष्वेतदित्यवबोदव्यम् | व्णनां तेजोरूपेणए एक्िरूपेण रेखारूपैणेव वा ध्यानम् | 
श्रो st ओं नमः इत्यादिप्रणवपुटितनमोऽन्तवर्णणपादानेन सवंमन्वन्धास- 

विधावप्येवं तदोधवणेपटादिप्रयोग इत्यपि दर्शितम् att नम इत्यत्र जघन्य- 
cast सूचतः। न्यासारौति जपध्वानग्रहणम् । यदा तर्पणपूजाहयेमारोना- 
मपि ग्रहणम् । नतु कदा पुनरेतद्यासादि कायंमिति | उच्यते । माटकान्यास- 

विधौ वणन्याशे छते पारायणन्यासः। वच्यति च- तत्तद ATS तत्पारायणव्या- 
स्यविस्नरणमिति। माटकाजपे क्षते तत्मारायण्जपः। ष्यानकाल एव ध्यानमिति । 

Aq व्यद्जनपारायणक्रम इत्यादि । vate: wet विषयमाहेत्यतेति 
शेषः । विविधरवनमित्यचाऽयमाश्यः । इहाऽकारोऽपि aaa कल्पनोयः | 

अकखादिषरतिंशदर्णनां प्रत्येकं षोडणखरानुषङ्कः | TIA AT ईइ ई कं 

काकिकौदत्यादि। वेषाभेकंकस्य तथा षट्लिंश्ता योग इति व्यज्ञनपाराथणं 
परोड़्विधम्। aa प्रथमं ब्रह्मव्रह्मपारायणम्। चों भ्रं at नम इत्यादि 

श्रकखादि षट॒तिंशदणंस्थानेषु षोडशदलानि पद्यानि विभाव्य afta तं 
तं प्रधान वणे विन्यस्य दलेष्वेको कं queqat तत्तदणेयुक्तं खरं विन्यस्य तं तं 

ai परितस्तत्तत्सखरानुबद्वान् कवलाकारयुक्तान् अरकखादिषर् तिं श्दणान् 

विन्यसेदिति प्रकरणार्थः! विसर्गान्तं समानमिति । अकारपड्मस्य षोडशे दले 

यो विसग॑सदन्तमिव्यर्थंः | इह लाकारादिपद्येषु न न्यासो मन्तामेदात् । यद्यपि 

qa खरपारायशे अकारपद्मदलेषु न कं का कौल्यादोनां न्घासोऽस्ति तथापोद 

TM न्यासो मन्रभेदोपपत्तेरिष्यते। इह ब्रह्मब्रह्मपारायणादिसमाख्यातो 

aig एषां प्रयोगो यथा खरपारायणमिति लभ्यते। किञ्च तत्तदणेषु 
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वत्तूत्येलुसन्धानमपि सूचितम् । कणिकायां परा सरखतो शक्तिः दलेषु 
तदंशतया ब्रह्मत्रह्मादिषोड़शमूतेयः तत्परितस्तत्तदंण ब्रह्मव्रह्मकलारूपा 

इति । एवमुत्तरेष्वप्यवबोडव्यम् । सखरपारायणेऽपि समानमेतत्! अरं at नम 

इत्यादि । अस्मिन् पारायणे प्रतिदलं षटतविंशदणनामकारयोग इत्येव भेदः । 
अः आं नम इत्यादि । अख्मित्रिकारयोगः। एवसुत्तरेष्वपि ज्ञेयम् | 

अथेमाभेव रोति समस्तमन्तेष्वपि दगेयति-पारायणक्रमवदिति। उक्त 
पारायणक्रमवन्म्न्तभेदानामपि पारायणस्याऽच्तरविरचनारूपलात् सोऽपि 
पारायणक्रमो विरवितेत्यनेन सूचित इति सोपस्कारं योज्यम् । AA कचटत- 

पयायास्तत्तन्मन्नसंभविनो ath मुखबाडादिशब्दाश्च तत्तन्मन्तवणेस्थानपराः | 
अयं मावः समस्तमन्तेष्वपि तत्त द्णस्थानेषु यावदणंदलानि पड्यानि विचिन्तय 
कणिकायां तं तं वरे दलेषु तद णयोगिनः सवेस्तत्तसन्तरवर्णणन् विन्यसेदिति | 

यदा समस्तमन्ताणां सामान्यतोऽयमुद्धार उच्यते -पारायणक्रमवदिति। 

सोऽपोति। स समन्वमेदोऽपोलयर्थः। aa तु सुखवाहादिशन्दैः सवेमन्तेषु 

तत्तदवयवन्यासभाजस्तत्तदणं श्यन्ते | 

अरधेति समस्तमन्ोदारानन्तरमित्य्थं;। उक्तरिति। खरपारायणतया 

AAAI चोक्तैरिति भावः । वर्ण॑वर्गँरित्येतस्य विहतिमन्वर्गेरिति | 
कदा पुनस्तत्तन्मन््पारायणमिति | उच्यते | यदि तावत्तत्तन्मन््रारणं वीर्याधानाथे- 

मेतत् खतन्ततया कर्तव्यम् Aenea तु न्यासविधौ स्यात्| 
यदि पुनस्तत्तन्बन्तविभूत्यथे तदा तत्तन्बन्तपुटितमाटकान्यासानन्तरमेवत् 
कायमिति। अलमित्यादि ख॒लविषयोपसंदहारः । भन्यदप्येव॑विधं wet वक्तुमि- 
त्यलमित्यनेन सूचितम् । तेन सप्तभि वंणेवर्गेरिति षडध्वप्रचयोऽपि सूचितः | 

वणेपदमन्राखयः UIA मन्व्गीः कलातत्लभुवनानि च चयः परोक्ता 

तत्समच्चात्मको सूलवर्णाङ्गरूपः सप्तमो am. तथाविैवणेवर्भेविंरचित- 
तत्तदु चवितावयवैति। तस्या बुदिगतलत्वादपि कलाभिरवयवेरित्यादि वरणोपपत्तिः। 

लिपिन्यासे aa चायं न्यास इति। कलाभिरिति। यदपि षडध्वानो देवता- 

विग्रहगता; तथापि व्यष्टिसमध्योरमेदात् साधकविग्रहेऽपि नामावयवादियोगा- 

द्वमभिधानोपपत्तिः। तानि चेति। शृन्यात्मने नमः सखर्णासमने नम 

इत्यादयो मन्ता! इच्छादोन्यपि मध्यमान्तगंतान्येव प्रसरपुष्पाच्लौ यदच्छते 

--वामाये ज्येष्टाय इत्यादि | ततोऽर्थादुभयतरापि स्थानादिविकल्पो वैखगोन्यासात् 
qaaafa । परा पश्यन्तो मध्यमा वैखरोत्यसुना क्रभेणाऽयं न्यास इति भावः । 
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माटकान्यासविधौ चेव न्यासः स्यात्। तत्तन्मन्न्धासविधौ तु मूलपुटित- 
माटकान्यासात् YARS परादिन्यासाः स्युः} Waa भूषणन्यासानन्तरमेतन्यास- 

चतुष्टयं कायम् । विन्तु तदा जपपूजावसाने गुणितयोगात् पूव वैखरोमध्यमादि- 

क्रमेण dead न्यासाः स्युरिति। तपडपचयादिश्ब्दवाचयमिति। ख 

तपोऽतप्यतः (तपसा wad ae’ इत्यादि प्रसिदिरुक्ता। कारणव्मन इति | 

सामान्यमेव तावत्ारणम् । किन्तु तस्य खष्याुन्मुखं यद्रूपं तत्कारणाकाराभि- 
व्यक्ेस्तथा व्यपदेश्यं भवतोति भावः | खष्चादयुन्ुखमिल्यादिशब्देन संहारफलो- 
त्प्यादिग्रहणम्। शश्वतत्वमिहव्यावदहारिकमिति। आदिसगादोति । नद्य- 
सगप्रलथाभिप्रायेण | wea तयोविशेषण्णोपादानम् | सदादिरूपलराचेति | 
परस्मरव्याठत्तेषु घटपटादयययषु अनुदठत्ततयानवच्छिन्रलात् सत्तामातमपि wad 

भवति। अरत एव महासत्तेति व्यपदिश्यते । एवं चिदानन्द्योरपि ज्ञेयम् | 

अध परातद्थीत्मकमिति । सामान्यरूपं विषयमाहेत्यन्वयः। आत्साविभक्ता- 

न्तसखकारणामकमिति। देवतान: खरूपस्याशेषदैतनिर्वाहकं यच्छक्ति- 
मातरं तत्खरूपविख्ान्तिलित्षणायां प्रलयदशायां ततः खाधिष्टानचिदरूपतो न 
विभक्तम् । अतणएवान्तसुखं तत्खरूपमात्विम्थंखभावं सत् सकलादैत- 
निदानतया aga: कारणं भवति! तदेतत्सामान्यमित्यथः | शक्तिरूपमिति । बोज- 
बिन्दादिषु मध्य इति भावः । विश्वयोनये नम इति मन्तः । अरवशिष्टमिति सच्छ- 
भिप्रायः। अन्यवहायंमिति waist डेतुः। साक्तिणसु खयमेव सिदताब्र 
न्यासः | यदा शरदाये नम इति प्रथमत एव व्यापकमिष्यते। एवं मन्त्रान्तरेषु 
ATH प्रथमतो व्यापकम् । विश्वेश्वरमहालच्छपादिष्वपि समानमेतत् । 

स्थुलादिलच्तणमिति | QATAR समशिव्यथ्यासकं भोग्यभोगायतन- 

भोक्तविग्रहा ात्मकम् | तहदाति । कायिकादिसकलकर्माराधिता सतोति भावः। 

भुक्तिरूपं फलमेतत् | तत्कारणं चेति सुक्तिरूपं फलम् । तच्छब्देन स्थुलादि ग्रहणम् | 
तत्कारणणब्देन च सामान्यस्य ग्रहणम् । ब्रह्म विद्याधिरूढा सतोति । देवताया 

यदनारोपितं ed agai तददिषया aaa ओेषयोगपयंन्तजन्ा 
मनोहन्ति्र॑द्यविया। यतोति। दो aaa इति घातोः श्यनि रूपम् | णारदा- 

WIT उभयतापि समान एव । व्याख्येयमिति | शरदाशब्दस्य खतः सवेशक्तायां 
डेवतायाभेव sah भावः | शारदापदमिव्यं विवैरन्रेतदपि दशंयति--विष्डे- 
ष्वरमहालच्छयादिपदं हृहेखाक्षरस्वत्यादिपदमप्येवं परदेवताधंतया नेयमिति | 

प्रयोजनकथनेनेवेति। प्रथोजनमातेऽप्यारम्ेऽभिहिते तदथिनस्तत्र vafa- 



ye प्रयोगक्रमदोपिकायाम् 

wat स्यादेवेति सामान्यतोऽधिकारिसिदिः। वितरतित्यादिनेति। ala: 

ओेषेशेति ओेषः। इह केवलकीवल्याधीं सुख्याधिकारो । भुक्तिक्रमेण तदथीं 
मध्यमः | Fares अ्रधमः । वश्याकषेणादिप्रयोगमा तार्थ जञुद्राधिकारोति 

मेदः। कथंविधोऽसावनेन सिद्ध इत्याह-शद्वान्तःकरण इति | 

dae द्विविधा लौकिक्यागभिको ai aa लौकिको वाचिक्यादिदौक्ता, 
्रागमिको तु विविधा भआाणवो mat शांभवो चेति! तत्र वाचिकौयं शरदा 
वेतसः परिशदिं वितरत्िव्येवमाशोले चण स्थला । तथापि daa ग्रन्य- 

अवणादावधिकारः | अनेन तदपि सूचितम् । प्रपञ्चसारं व्याचिख्यासुनतत्श्चोक- 

हारेणेयं वाचिको eta alta: कायंति | यद्यपोयेका दोक्तेव तघाप्यनयाऽर्घोप- 
लक्तणाभ्यां विशेषाधिकायेपि खचित: स्यात्! ततः शदधान्तःकरण इत्यधि ता्थ- 
कथनं वच्छमाणणथंखवरशेषतया चित्तशुधयाशसनात्। गुरुशेत्यादिनोपः 
लत्तिताधं उक्तः) दोक्तामेदलक्षणाथेत्वात् अस्या इति । 

अर णुभिर्मन्ेरिति। यदुक्तं - मन्तामकवणेविशेषपरामशेरूपत्वा दाणव इति | 
संद्तयेति faa: संहारन्यारेन संहारः सगन्धासेन च सगं इति द्रश्व्यम् । अनेन 
क दाचिदियतापि काया देदशदिरित्यपि सूचितम् । न्यासरूपाणवोटोत्ताप्रकार 

इति gataa सूचित इति भावः। खशक्तेसूत्रेणेति। area: frond 
सत्ररूपेणानुस्युतं शक्तितच्लं भावयित्वा तेन माग॑भूतेन यद्वा तेन खाकारेणेत्यथंः | 

प्रविश्येति। सकलजगदधोशेतिपदेन सूचितमेतत्। तचसंहारं क्षतेति । 
शाण्ठतेति सूचितम् । auuet षडध्वविकल्पोपलक्तणाथंम्। कलाभि- 
रवयवेरित्याद्युक्घलात् | तं परदेवतारूपं भावयेदिति | विश्वयोनिरिति सूचितम् | 

शत्च सर्गऽप्यनेनेव सूचितः | शक्तदोक्ताप्रकार इति। यदुकम्-उचारण- 
दिव्यतिरेकैण संविदिकल्यमात्राकारत्रादिति। हारभेदपदेनेतद्ुक्तम्। स्रशक्ति- 
ara णिष्यामान्ततया प्रतौ चन्ञुःसम्बन्धादोनां हदारतल्मिति। केवलख- 
स्रूपस्ितिमा वरेणेति qaqa देवतातछ्ललक्षणं शिष्यस्यापि यत्तदेव खरूपं 

` तस्मिन्रखण्डव्रह्मातमे कत्वलच्षणि खखरूपे खितिरनुचलतया खानम्। arate 
WANE: | यदुक-सवेविकल्पक्तोदव्युदासेन खखलभावमातोपपादनपरवत्ततया 
ara इति। भिष्यघवेदेहग्रसनरूपैति । समशटिव्यघ्यामकस्थलसू्छादिः 
सर्वो देहः खसखरूपखितौ तस्यारोपसिदस्य ग्रसनं स्वादिति । शरदेत्यनेनेति | 
शारं यतोति विहतल्लादिति भावः। मन्ाणामिह भूयस्त्नादासां Jara 
वथायोगसुपरयोगो gear: | विषयविषयिभाव इति परश्परनियमरूप्र उक्तः ॥ १ ॥ 
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गन्यारग्भौपयिकमिव्युक्तविषयादिकथनेन किमिद साधितं भवतोति तददन् 
उत्तरश्लोकसङ्तिं वक्तुमारभते -विषयादिमच्लादिति। भवत्ययमिति aware 
गणम् । तमेवाऽवतारं सङ्नतिरूपमाह-शारदेत्यादिना । पुराणादिष्वेषेति 

स्लदगेनामिप्रायेणाणङ्धा amet परिहारः । परमकारणत्वानु- 
पपत्तेरिति। कारणत्वं तावदस्त्येवेति भावः । विदासुत्यादिप्रयोजनयेति | 

वच्यमाणा Heal एव विद्याः । आख्यायिका कथा । अरधाऽत इत्यताऽचन्द्- 
THA! । यदारम्भाङ्गतवैतग्मङ्लाचरणं तस्य चाऽयमारन्धः | 

अ्रथोन्तरमाह-ख्णटिदहेविति। पुरा प्रलयावसाने प्रधानाद्रद्यहरोखराख्या 

अभवत्रिति मुलान्वयः। आख्याग्रहणं पुराणागमादिप्रसिदिस्चनायेम् | 
तदाख्यासेत्यर्थान्तरकथनम् | तेषां वाचका मन्त्राञ्चेति तदथं उक्तः | पदवाक्यादि- 

रूपत्वेऽपि waa एषैत्यास्ाग्रहणम् । पुरेति चिरपूवंकाले। 
अर्थान्तरमादह-- तेषामिति । पुरेति प्रकत्यादिटतोया । 

gafa तत उत्यत्रमिति प्रधानं शरदातच्छभेव तथापि तदिषद्टाभिप्रेतमित्याद् 

-- प्रथितमत्तोति। मायाशक्तिमत्साक्ितशछमिद् प्रधानम्। तस्येकतेऽपि 

कायमेदतस्िधा विकल्यः। विश्वमिदं प्रतोतल्लदिततल्वाच्च प्रथमं तदत्तोति 

प्रथा । तदेव वणव्यापक्या प्रघानमिति। तदाचको हकार्ेति। सकल- 
वाचकसंहारादिति भावः। तवितयहेतुत्वश्युतेरिति। पुराणादिष्ेवेति भावः) 

प्राधान्येनेत्याधिकारिकत्वात्। साघकवशाापेल्तिकमितरत् | 

्रसयैव श्रोकस्याभिप्रायान्तरमाह-ख्ष्यादाविल्यादिना। we: ate 

सग; । यदच्छति-निरवयादिमन्व्पय्येति। आदिशब्देन देवताविग्रहा- 
न्तश्चतुम्तिभावना। वेषु पुष्पच््ञलिं कदाचित् साधकशरोरस्य, समटोकरणं 

fede इति aq uaa ब्रह्महरोष्ठराञ्ेत्येकशेषेण सवश्वरसिद्धिः | 

पुराभिमानिनामिति विश्ववेश्वानरादोनाम्। व्यस्तसमस्तप्रणवानन्तयमिति 

सुचितसित्यनुषङ्ग; | प्रलयः सवेमन्वनिदानभूतः प्रणवः । गुणप्रभिन्ना इतोत्य- 

स्येति च योग इल्युपरि सम्बन्धः । रजब्रादयो गुणा एवं सरखत्यादयः | सवंन्नलं 

सर्वेषामेको गुणः | सदखरडसंविटादयोऽपि गुणा एव । अयमिह प्रयोगः । at 

at SY रजडपाधये खलविरार शरोराय विश्ववेश्वानरात्मने war ब्रह्मणि 

सरसखतीसदह्िताय सर्वज्ञाय सदात्मनेऽसङ्ाखण्डसंविदे परमात्मने नम इत्यादि | 

पञ्चममन्त्ं द्भयितुमाह- सूत्यपवादमन्त्रस्त्िति । मूल्योरोपः सा कचिद्रूपि 

सामान्याद्यारोपतः सर्वेश्वरादिसंभवस्तद्वानात् केवलता च तदपवादः । अच 
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निरवद्यनिगणायेति गुणांशापवादः। अशोर्यषशरोरायैति शरोरांस्येत्यादि 
प्रतिपत्तव्यम् । overt प्राकप्रतिन्नातां विदयासतुतिमधिकारिविशेषणेन सदह 

दर्शयति- प्रधानादभवत्रिव्यादिना । विद्यानां मदश्वमप्यनेनाधिकारिविशेषशेन 
लभ्यते। मद्व कथनं च सुतिरिति। किञ्च ब्रह्मादयोऽपि द्येतन््न्देवता 

भावनादिभिरेव खसमोदहितं लेभिरे किमुच्यते महाभाग्यमासाभिव्यपि विद्या 

सुतिः स्यात्। किच्चाधिकायेत्यत्तिरपोह afar) प्रलयावसाने प्रधानाद्- 
भवन्निति। प्रलय se प्राक्तनटेहत्तयकालः। तदा यत्र स आरामा anal 

gaya: faa: तदेवतावक्वं प्रधानम् । तत उद्धवश्च पिढमाटसंबन्धदारा 
विण््टिकायेकरणसङ्ातेनोत्पत्तिः। ब्रह्महरोखराख्या इति । तेषां खतोऽ- 
साधारणल्रसुक्तम्। गुणप्रभिन्ना इति विनयकारश्यादि गुर रितरेभ्योऽव्यन्तभेद 

उक्तः । जगतोऽस्येत्येवं विरडाव्मना प्रत्यत्ततोपख्िता देवतोच्ते। तस्य 

खटटिखितिक्षयाः सखात्मनि न्यासजपयोगलक्षणा wal तेषु प्राधान्यतो 

निविष्टचे्टाः । यदुक्त न्यसेद्ासपिय इत्यादि । प्रधानादेवं विविधोऽधिकारो 
समुत्पद्यते। तावदिति ग्रन्यक्ततोऽभिप्रायः॥ २॥ 

ते विचिन्त्येति । व्िविधस्याधिकारिणे व्यवहारदशायां निजनिमित्तादिः 

विचारयोगोऽपि afta: खरूपविखान्तिस्तावत्परमपुरूषाथेः। नित्यत्वे 

सभेव qd खरूपम् । अनित्यत्वे तु aa: खोत्पत्तिस्तदेव सखरूपमिति 

सवनिष्पच्यादिविचारोपपत्तिः। तदापत्तिसाघनमेव तावदनुष्टेयम्। तदेव च 

खोत्प्तिकाये नान्यदिति खक्लत्यविचारोपपत्तिः। गणसाम्योपाधिसिति | 

माय्यभिघाननिवन्धनसुक्तम् | गुणसाम्योपाधिग्रहणच्च  गुणसामान्यरूपस 

सर्वेश्वरस्य ग्रहणाथंम् | वक्तारमिति स्वनिष्यच्यादेरिति शेषः । समाविदन्निति 
प्रातिभं ज्ञानमुक्तम् । अररूपलवं ततेव्यव्यक्तवे डेतुरिल्थं; । गुणसाम्यस्याऽत्यन्त- 

निविंकल्यतया तदधिष्ठानचिद्रूपानतिरिकञत्वादरूपत्वम् । तदेव च निविंशेष- 
त्वम् । मायासम्बन्धादिति । गुणसाम्यमातं माया भवति) सविशेषत्वमिति | 

वचनशकियोग्याकारत्वमिति भावः। विदयासुत्यादिप्रयोजनयेव्यादिश्ब्टोक्तम- 

परमधिकारिविशेषणम् | गुरुविगेषणमप्याह-विचार्तमा इत्यादिना ॥ ३ ॥ 

्रदेव्यस्मिन् प्रकरणे किञ्धेवसुत्पन्नानां खनिष्यद्यादिविचारिणामधि- 

कारिणां सखाधिकारमदहिस्नेव तादग्गुरुसंभवस्तप्मरतिपत्तियोगश्चेह सूचितः 

मायिनोऽपोति न केवलं ब्रह्मादोनामेव। यदा मायित्वमादटेरैव न वचनौ- 

पपत्तिरिति भावः । अवक्गत्वमिति छेदः । तत्सवेमिति । स्थानविशेष इद 
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eng; | मूर्तिंविशेषो नोलोत्यलदलप्रख्यामित्यादिलक्षएः | श्रादिश््देना- 
नन्तभोगशव्याग्रहणम् | यदा श्वेतदोपायुपलक्ग्णथ मादिग्रहणम् । मूर्त्याभासेन 
ufaafafa । दुग्धाण्वादौनां खबुदाववभारेऽपि तच्छयितविग्रहस्य तथाऽनव- 
भासादाभासग्रहणम् | यदा दुग्धाणेवानन्तभोगयोः खेच्छामाव्रविभावितयोरघुना 
दशनं जातम् न तहनूर्तरिति। अतएव पश्चात् खमूतिं स व्यदभैयदित्यभि- 
धानम्। ब्रत्राभिप्रायान्तरं वदन्नन्यमाचषटे-मूतिंरित्यादिना । मूतिर्मािति । 

निविशेषचिन्ाचरस्य मूर्तिप्रख्यत्ात्तस्या इति भावः । अरा समन्ताद्भासत इति । 
यदुक्तं --च्रोमिव्यन्तनंदति नियतं यः प्रतिपाणिशब्द् इति । विग्रहभूतेनेति । 
ब्दा विभक्तत्वादथंस्येति भावः! गायकव्ाणकथनादिति) ब्रह्मादयः 
सक्तिभिः सुतिभिः स्तोढलत्वाद्ायकाः तेषां ताणं च तदौोयसगादिङक्लव्योपदेशतस्त- 
त्समोहितसाद्दाय्यकाचरणम् | देवतां चेति विद्धेशेति । सदश्वराभिघानादिति 

war) रों बीजं ङी शक्तिः सूतिंसंबन्धितवेनेति। सूति; शक्तिबोजभमेव । 
इ वैष्णव एव पोठन्यासः | सामान्यपरलोक्तन्यासाः सर्वत कार्याः; । सावरणे- 

स्व्रिभिमतिभिरिन्द्रादिभिश्च पूजा। ब्रह्यादोनामप्येवमङ्गसूद्यम् । STAT तु 

स्वावसरे भविष्यतः । तस्य चेति। तख च यथागरुतस्तावदथं;। सच 
qe एवेत्यर्थः । da ल्यस्तरङ्मः! wat: dad, dare 
व्याप्यवसखस्य qaaanafangrarateaaa | 

गुणोन्मेषावखापन्यभिप्रधेण्णऽप्येतदिठणोति--अथान्योऽथं इत्यादिना । TEA 

--व्यातिमातं गुणोग्मेषो सूतिंभाव इति ल्विषेति। वदा दिविघाः साधकाः 
सकलनिष्ठा निष्कलनिष्ठाखच | वच्छति च-एवं निगंणनिष्ठानामिव्यादि । aa 
सकलनिष्ठाभिप्राधैणेवं विठतः । निष्कलनिष्टाभिप्रायेणाऽयमारम्र इति । मायि- 

नोऽमायिनोऽपि स्थानमू्तिविशेषायभाषे वक्ततल्माशडक्येत्येतदिष्टापि समानम् ¦ 
तत्न ब्रह्मादीनां बुद्धिरेव खानविरेषः। तदभिव्यक्श्ैतन्धाभासश्च सूतिरिति 

भेदः । इह भूर्याभारेन दुग्धाग्पौ शयितमिव्येवमन्वयं दशेयन् विहणोति-- 

मू्तिरिति। तदभिव्यक्न इति। मूतीवभास इति विग्रहोऽपि दशितः। 

चैतन्याभासं इति! अतत्तदिवाभासमानमाभासः । इड चिन्मात्रं मायाशक्तिः | 

तस्यां सछखल्षणखच्छा स्तत चिदाभासः! afafaufafad तदतिरिक्तं 

चिन्मावलच्वणमेव च विम्बमिति santa: संभवति । तत्र चिव्रतिविम्बन्तु 

aaa विन्मात्लच्षणं तु बिम्बं सातौ किन्तु सर्वेऽपि स्वेश्वरादयः 

YAH कार णसा AAA ALMA एव | तैषामपि मन्देवतात्मलात् । da 

भ्रू @ 
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सर्वेश्वरे विम्बमिह प्राधान्यतो waa | कत्लराथेप्रतिवचनयोग्यतोपपनत्तेः । एवच 
अजमव्यकमरूपमिति ad मदैवेति faq waquad भवति । ब्रह्मादिषु 

प्रतिबिम्बं प्राधान्यतो waa अभिमतां प्रश्चयोग्यतोपपत्तेः | 

fagd परब्रह्मसात्तो सर्वेण्वरादिगुरुक्रमोऽपोह खवचितो भवति । अभा 

सिनः waa इति | यस्य चैतन्यस्याऽयसमाभासः ख आभासो afafaga: सवशर: | 

masta मायातव्का्थै तदधिष्ठानतघा तत्साहितया च व्याप्तस्य साधकवुबौ 

तदशंनयोग्यतथाऽभिव्यक्तिरेव शयनम् । इर तिति । sens प्रतिविम्बसंभवात् 
प्रतिबिस्बस्य च विम्बतोऽनन्त्वादिति भावः। ननु बुद्धौ साकिचिद्रूपावमासे 
किमाभासेन । यदुक्तं -त्रह्मविद्याधिरूढा सतोति । उच्यते | सर्वे्ठरावभासो हो 
वाच्यो न सात्तौ चिन्याव्ावभासः। यद्वा ब्रह्मादोनामाभासाः व्ययः स्वेश्वरा- 

भासासवेषां समष्टिः | गुण्लाम्योपाधलात् wate खव्यश्याभाघानां खसमध्या- 

भासाकारेणाऽवभासनमिहाऽभिप्रेतम्। सकङलस्न्वन्धासजपयोगानामपोयभेव 
स्थितिरिति किञ्च॒ साधकानां निजसमष्टिभूतपरदेवताववोधप्रक्रियाऽपोष्ट 
प्रतिपाद्यते! विवेकन्नानफलं संसारमान्यभित्याद्यभिघानादेतदवगम इति। 

एवच्च ब्रह्मोपल्तणभूुतन्नानक्रियागक्तिस माङ्गलतादिसवंसुपपन्रं भवति ननु 
मायायां तावदेतदाभासे a शएयनबुद्धाविति नेष टोषः। मायाया अपि 

बुद्ावेवावभासादिति तस्य तद् बुदाविति शवनमिह खतोऽभिव्यक्िमातम्। ततो 

विबेकतोऽभिव्यक्तिविशेषः ततश्चान्ततस्तदशनभित्येवंविधमभिप्रेयते। मरुतो 
इन्तयांसिण इत्यवस्ामेदात्तथा निदंशः। प्रचारप्रकारेरिति। किरशणपद- 

विवरणम्। प्रणान्तरंसारोदय इति) विषेकक्रमस्य परदेवतातैकत्वपयंन्तत्ा- 
दिति भावः। परमानन्दाकारेति एूखंचन्द्रकरपद विवरणम् | जडविषय। इति | 
लडयोरविशेषः। संसारदशणाभिप्रायप्रेतत् usu yi 

अनन्तभोग इत्येतदिह दुम्धाञिविशेषरम् । अनन्ताकाराश्चित्तदत्तय इति | 
समाधिदठठत्तिरियसुक्ता। यदुक्तं ब्रह्मविव्याधिरूढा सतोति । तस्याः सजातोय- 
परत्यथप्रवादरूपलरात् Ya: पुनराविर्भावसंभवः 1 शङ्किश््दो सूतिपक्ते शङ्गंगदा- 
द्यायुधयोगाभिप्रायः। इह तु मायायोगाभिप्राय इव्याह-तताभिव्यक्ताविति। 
सवतो व्यासस्येकरूपस्यापि सत इति भावः । शरणणदिति  सामान्यकारणादि- 
रूपेण चिदा खयतयाऽवस्ानसुक्तम् | यदा चिद्रूपहिंस्रामोह नमुक्तमरणादि विषय - 

भोगसमपेणम्। गमनादिति। खाधिकारविरतौ faafa: ॥ ६ ॥ 
तेषु खव इति! बेदप्रथितिरक्ता। विस्तोणंकोतिर्वेति। लोकप्रसिदिः। 
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सूक्तिभिरक्तैमंन्वैरित्य कारादिमन्तरारणं waa agama गहणम् | 
व्यिमन्तेरपि समध्चात्मनि प्रत्ययो न्यासपूजादिषठ प्रसि एव । सुतिभिरिति। 

तासासिहानुपयोगादनुपन्यासः । यहा स्रासयन्पटलभाविन्य एव ग्राह्याः | 

सखमूूतिं स॒ व्यदश्यदिति निष्कलविषये। दशनमपरोक्नौकरण्णानुग्रहलच्णम् | 
यदुकम्- अ्रपरोच्छोकतपरदेवता्त््व इति ¦ इ alate: सुतिभिरिति मन्त 
सुत्यादिप्रयोगस्य खमाधित्तिभिः सह तदपरो चोभावापकारित्वसुक्तम् ॥ ७ ॥ 

aq उन्रतनासिका। fact प्रसरणम् ¦ ओ्रौदरिकावन्धं उद्रवन्ध 

एव | राजयः VERA: | एषा इयं सूतिः | afaatd तु सकलमन्तसुर्तीनामप्येवं 
समुचितरूपाभोगप्रतिपच्यवम् ॥ ८॥ ०८ ॥ १०१ ११॥ १२॥ १२॥ १४॥ 

भक्तिपरवश्चित्ता दति । चित्तश्ब्देनातश्ब्टो विततः ! तताऽ्रवौदज 
इति । ब्रह्मगतायाः सर्गशक्तेरुदुबुद्तमल्वादिति भावः । तजः खयंभूत्रह्मा । 
प्रकारान्तरमाह --अजोऽकारज इति! अकारोऽवणविग्रहं देवमिव्यक्तः परो 
टेव एव । इह ति विधस्य साधकस्य गुरुखसासाटयसंभवगोऽपि सूचितः ॥ १५॥ 

यद्यनित्या इति ¦; alana तु यत्कारष् qed भदिष्यतोति ब्रह्मणेोऽ- 

भिप्रायः ॥ १६॥ 

qa परं ज्योतिरिति शाङ्गिणो ग्रहणम् । प्रमितात्तरमिति। प्रमितं 
परिमितसन्तरं यस्य भाविविस्तारसङ्ग्रहरूपत्वात् तत् प्रमिताच्रम् । युयमक्तर- 
daa इत्यादिवाक्यम् | ya ae सते सखुवानिलयमुवाच ईति विस्तारोपक्रमः। 

अत्र प्रकरणान्तरमादह--प्रमिताक्तरभिल्यादिना। प्रकषणशेव्यतदाख्याततथेण 

सम्बन्धनीयम् | wad इति मौङमाडोः साधारणं कमणि रूपम् । मिनोतोति 
कमणि डमिङ् प्रहेपणे। कम॑वासनाश्रचयेनाऽविद्यां खायिनौ करोतोति 
तदर्थ; | परिच्छिनत्तोति। माडनधंतो ग्टहोतः। कालपरिच्छेदोऽवर faafaa: | 

तदभित्रमित्यस्याऽयमाश्यः । हकारसुवाचेति gaata भवति । तदा च तद 

भिन्रताभावै प्रह्लव्याद्यथस्या ग्रहणादक्षत्खसुत्तरं स्यादिति । सतत्वमपि त्वमेव | 
तस्येति शाङ्किणोऽभिप्राय इत्येतदन्तं वाक्यम् । दरख्व्यमिति। साधकंरिति 
शेषः । श्रहभेलनरूपेशेवेति। मेलनं दयोरहयोः dated मध्यमांशः । 
yaaa हकार इत्येतदपोह सखचितम् । सार्वेश्वरप्रणएववटषिच्छन्दसो | 
परक्षतिपुरुषकालाको देवो देवता <i होमिल्यादिभिरङ्ानि। aaa: 
श्वरो ध्येयः! तस्य वामदक्िणमध्यमभागेरेतत्त्पामकत्वम् । वच्यति च- 

सुद्राभवशकवरदकर इत्यादि । भिलित्वेति। प्रकतिखरूपात् कालो भोक्तरि 
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पुरुषे महदादिभोग्यजातं निष्मादयतोति भावः । ag at जायते लव इति । तदा 

जिन्नावितमालच्च उत्तरम् । अभिप्रायान्तरमाह--उपादानत्रमिति । इड 

त्रिविधस्य साधकस्य खात्मपर्यीप्तगुरुखमासचयनन्तरं तदुचितप्रञ्योत्त रप्रकारोऽपि 

सूचितः। अत॒ युयमक्तरसंभरूता इति मन्तरेवताखरूपभ्रताद च्रात्तेषा- 

सुत्प्तिरुक्ता । तनैषामक्तरसखरूपत्व निघधौरितं भवति । खष्टिखित्यन्तहेतव 

इति, यथासं न्यास इव योगै ककाधेत्वभेषां विग्रहोत्यत्तेरुक्तम् | तेषु वो जायते 

लय इति च mate: खखरूपभ्रुताक्तराप्ययलच्षणोऽपवगोऽप्यभिहित इति । 

अथ यत्प्रागुक्तं प्रकतिपुरुषकाला इकार श्ोक्त इति aaa aca सरूपं 

प्रमिताच्तरमिति तदादिगुरोः शद्धो वचनसिद्रमिति दशंयतरिहाऽचरशन्द्- 

स्येयानभिप्राय इति सोपपत्तिकम्ह-अतेत्यादिना। अतेत्यस्य गम्यत 

इत्यपरिसम्बन्धः | व्युत्पत्या प्रकतिपुरुषकाला रुच्या हकार इति विभागः । 

वाच्यस्य साकिचिदरूपस्यैकल्येऽपि तदिभूतिवर्गाणां वतिघाभिन्रलाप्रक्षत्यादितया 
am विकल्यसंभवः। इह वाच्यवाचकयोरक्राभिधाने | 

TAA Maa वणस्तावदच्तराणि प्रसिदान्येव। तएव च मन्वा; तथा 
जगदपोदं स्थिरमन्तरं प्रसिदमेव । तदेव च तदाच्यदेवता | यदेतदाचवाचकम- 

at तदेतदेवात्तरं स्थलावखमेतच्तेव सात्ादक्तरमिति ॥ poi १८॥ 
aaa! वाच्यवाचकयोरभेदस्य खःप्रतिपन्नल्लादाचकं कत्वस्य 

च ईत्येवं saat fads वदव्यतिरिक्षलादेकोकरणोपपत्तिः | 
सर्वणनिलखसुवाच Saad weiss । सूलार्णदोन् तिमू तिप्रसरोत्तरभूतानिलं 
वच्छमाण्प्रकारेणोक्तवानिति। हकारः पुराकल्यावद्योतनां; ॥ १९ ॥ 

अतर amar दशेयति-सवंषामित्यादिना। समस्त श्ब्दानुगतमिति । 
नित्यलघमर्थ॑नाध्सु्तं वाचकं तावदिह हकार wal तस्य खरूपमूलाणे 
शक्तिबोजम्। तच्च नित्यं खयंम्रूलाणतया तस्यापि मृलार्णन्तरायोगात् 
समस्तमन्तानुगततया तेषाभेवानित्यतोपपत्तेरिति मूलाणंग्रहणिऽभिप्रायः। ननु 
हकारस्येव कथं शक्तिवोजं खरूपमभ्युपगम्यत इति । उच्यते। परावाचस्ता- 
वच्छक्तिलच्णं सखरूपम् । डति च परावागेव। तदेव खान्तस्फुरत्सकल- 

शन्दाथंमात्रात्मकरेफतदुन्ेषनिमेषेशनरूपैकारविलक्तितभेव शक्तिबोजम्। तच 
तस्योचितं खरूपं स्यादिति इह aqui विकल्पः संभवति । वाच्वाचकौ fan 
भिन्नौ । बां प्रधानमितरस्तद्गुणः । वाचकं प्रधानमितरस्तद्गुणः । are 
वाचको परस्मराभिन्नाविति तन्न पूवंविकल्मदयाभिप्रायेरेतदुक्घम् | वाचकस्य 
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तावदिति । उत्तरविकल्यदयाभिप्रायेकौ तदुच्यते । अथकैल्यादि ! सर्वेषामेकेति । 
वाचकस्य वाच्यानां चेत्य; । ननु वाच्यानाभुपरि स awa एव तत इड 
को विशेष इत्यत आह-संग्रडेणेति | ad पुनरयसभिप्रायो लभ्यत इत्यताह - 
प्रकतमिव्यादि । उत्तरतेति। प्रतिः पुरुषश्ेवेत्य स्मिन् watt) सर्वामल- 
कथधनाचेति ya सम्बन्धनोवम् | इदानोमुक्तविकल्पचतुषटयानु गुणतया विहणोति 
सरूलाणेमिव्यादिना । शक्तिवौोजं हलेखापटल उद्रिष्यते। warns 
प्रणवो वा विवक्तितः। तदुक्तौ - म्बूलाणंमिति प्रणवशक्तिवाचकपक्ताविति | 

परतत्वस्योदासोनदश्ायां वाचकमतुत्तरमकारः। यदुक्तम्-्रजोऽकारज 
इति । तस्य निजशक्तिधमिंतया पुंसत्वावभासदशायां ख एव प्रणवः स्यात् । 
तच्छक्रिधमतया स्तोल्ावभासदशायासीशनाख्यः शक्तिप्रण्वः। aaa 

शक्तिभावयोग्यतादशायां स एव हकारो भवति। aaa ufsentai 

यथोक्तरूपा भुवनेश्वरोति मैदः। णएवसुत्तरत्ापोति । केवलमयं सहितमेव 

Rasa) वच्छमाण इति । शक्तिपरल इति शेषः । कादिक्तान्ता 
इति ततेव वच्छमाणाः | विक्लतेविंक्लतय इति मूलपदाभिप्रायः। अङ्गलेनेति । 
गुणतया । तान् सवान् ह इतोलखयसमाडेति । अतेतिशनब्दोऽध्याहतः | 

अयभिहाघेः- स्रूलार््णदयोऽमो ईत्येतद च्तरमिल्युवाचेति Faaqarct- 
यावकभिति रेतदभिप्रायः। अत्र यत्रोक्तं शङ्किणो वचनमवभासते सरला 

त्येवं विधं तदभिप्राधेणणोक्तं सभस्त शनब्दानुगतं खरूपमाह मूलाणमितीव्येतदव- 
बोदव्यम् | इह मूलाणमिति vara नित्य प्रभरोत्तरं खरूपप्रभनोत्तरं च । 
अणंविक्तौरित्यादि सवे किमात्मकमित्यस्योत्तरम् | नन्वेवं हकारस्य Faas 

शक्तिबोजस्यापि वा सतो gaan नित्यत्वं नित्यत्वे च नित्यानां प्रक्षतिपुरुष- 
कालानां वाचकत्वं चोक्तं कथं पुनरिह सत्मु वर्णन्तरेषु हकारस्येवोभयरूपेणापि 

परावाक्तत्लमिति नियमः कथं वेवं नियभेऽप्यस्या णं विक्तत्वादिसर्वोपपत्तिरिति 
तदेतदुपपादयति- हकारे होत्यादिना। प्रत्याहारार्धरऽपि waa हकारा- 
भिव्यक्यथंश्चापि स्यादिति। तदुपरि निविष्ट इत्यभिप्रायैणाऽकारहकारालेतये वं 
faem: | तयोेति। सर्ववर्णा यनुगमादिव्युपरि समस्बन्धः। अयन्ता्रयो- 
रिति। माढकाया इति शेषः । गहोतेतरवण्योरिति। ward ada 
माढका भवति न केवलं तंदणेमात्रभिति भावः। इयता हकारस्य वरन्त 
रेभ्यो विशेष va) एवमयमेव परावाकतत्लमिति नियमः स्यादिति भावः। 

नादाकाररूपेण वैति सवेवर्णीद्यनुगमादित्यनेनाऽन्वय; । हकारालिकाया 



326 प्रयोगक्रमदोपिकायाम् 

मन्वदेवताया; स्थूलसच्यादिपञ्चविधात्कल्वात् तदनुरोषेनायं वाच्यवाचक- 

पञ्चकोपन्यासः। नादबुदिज्ञानशक्तिविमश्चितोऽकारहकारयो; स्णुलांभेषु 
क्रमेण वाचकांगा इतरे वाच्यांश इत्यवसेयम् । वाशब्दः सवेधापि संभवाद- 
नियमाधेः । कार्यानुगमे कारणस्य तदनुगभे कार्यानुगमादिति। पारायण 

व्णानामादिश्न्देन तव्रभिन्नानां Aa प्रयोगमन्ाणां च ग्रहणम् । तथा 

तदहेवतानां च ग्रहणम् । नादाकाररूपेण वेल्यकारप्राणदिवाचांणनामप्यु- 

पात्तत्वात् हेतुस्तावदिल्यमुक्लः। अथ साध्यमुच्यते स्वेंशन्दार्थेति। हकारस्य 
केवलस्य शक्तिरूपस्याप्येवं सावयवद्वारा सवं वर्णतदथं सङ्ातरूपत्वात् सवर्णदिषु 
तदर्थेष्वपि तद वयवद्ारानुगमात् सकलवाच्वाचकानुगमसिदेः aaa स्यात् | 
केनाकारेणास्मैतत्सर्वीत्त्वमित्याह- सर्वं TV समघ्यात्मक परावागात्द्वेनेति | 
कैवलमथेसदहितं वैत्येतदिह्ापि amd waaay! यत एतस्य केवलस्य 
ष्क्तिरूपस्यापि सख्यं निव्यलं निल्यप्रक्षतिपुरूषकाल वाचकत्वं च सम्यगुपपनब्र- 

भित्याह--प्रक्षतीति। तत्क्रमेणिति। faa wlad wed Faq: | 
क्रमणशब्देन तदाह प्रथमं तावग्मक्लतिः gaasata vafagarnramai नित्यत्वं 

ततो विञुशब्देन प्रकते खरूपमणोरणोयसोत्यादिशेषेणए ततः सर्वात्मत्वं ततः 

साहं aafafa पुरुषस्य खरूपं व्यापिश्च ततः सा तु कालातनेति कालस्य 

स्वरूपम् लवादिःप्रलयान्तोऽयसित्यादिशेषेण तदिभ्रूतिरिति। 

देवतात्वं हि चिद्रूपमेकमेव । तस्य सखशक्तिकाल्ित एवायं प्रकतिपुरुष- 

कालात्मको विकल्य इत्यभिप्रायेण प्रकतिव्या्ेरेव प्रवन्बेनाऽभिधानमिति । प्रकतिः 

पुरुषश्चैषेत्येवकारस्तेषामेव नित्यतेत्यवघारणणधं; | चकाराविति । तेषां दयोर॑यो- 
मिथो यः सम्बन्धो भोग्यभोक्तादिलन्तणो यश्च मिथोभेदः सोऽपि aga एषेति 
भावः । कालस्य एथग्ग्रहणमित्यसमासकरणसुक्तम्। निमित्तलावद्योतनार्धं- 
मिति) काल एव साक्षात्निमित्तमिति भावः । यत् qafaad निमित्तमिति aa 
परुषो भोकषलेन निमित्तमात्मिति fate: । ननु प्रकत्यादोनां तत्सम्बन्धमेदयोश्च 

fama देवतातच्चस्य नानात्वापत्तिरित्याशङ्ायां तस्य साक्तिलकणस्मैकत्वेऽपि 

तत्साच्याणां भेद संभवात्तदारा निरूपण एवायम् | तस्मिन् मेदावभासो न aata- 

निरूपण इत्यभिप्रायेण प्रक्तिपुरुषकालान् साक्तिसाच्यरूपाभिप्राये दधा विभजते 

--प्रलतिपुरुषकाला इति! एतच्च शाङ्किणो विवक्ितिमिति दयन् परावर. 
खरूपमपि दभेयति--विचिकौर्धुरिति) sa विचिकीधूर्या युसानपि लवादि 
प्रलयान्त इत्यपरे WAIST: । खसंबेदयस्रूपा बहना fa सा तु कालात्मेति 
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atl अचरापगप्रल्लल्यादोनां तददिभूतिदारा प्रतिपत्ति; तदारेरेव तु परप्रक्लत्यादि- 
साकित्वं तदिग्रहतया चापरप्रह्लत्यादिभाव दत्यपि प्रतिपादितम् । वाक्येषा- 
दिति। fefaut cau: सम्बन्धः । aa सत्तमेति चिनियवत्तिसत्वयै व (?) प्रति- 

पत्तव्येति सूचितम् । arias vie जगदिति | यदा विविभागफलं त्वयै वावसेय- 

fafa तत्र सरस्वतोतिपुरादयः प्रकतिप्रधानाः सयंसोमादयः पुरुषप्रधाना, 

विष्णुरिवादयः कालप्रघाना इति । अथवा तषां मन्सेवायां समन्वयस्त्वैव 
निरूपणोय इति । तत्र पूजकः कालः साधको दैवता च पुरुषं क्रिया मन्तो 

द्रव्यमिति प्रकतिरिति यदुह तद्ह- 

पुरषो भगवानिहोपद्दारः प्रतिः कालतनुः स्वयं हि कर्ता। इति । 

प्रसतेव्यीक्षिकधनेन भोग्यद्रव्यत्वर्दति खिदेरिति। अभिप्रायान्तरमादह- 

विप्रण्य इति। प्रज्षल्यादौनामनित्यवे तेषामप्यन्यैः प्रत्या दिभिरेव भाव्यम् | 
तेषामप्यनिव्यतवे तेषामव्यपरेरितोयमनवस्ये ति ॥ २०।२१ ॥ 

yaad: खरूपं व्यापन चाहेति एथश्विनियोगः क्रियते । वाचाक्तराणामपि 

तदिति fe सामान्यतो विनियोगः । सामान्यतो व्यासिमिव्यनेनेतदपि सूचितम् | 

अणोरणोयसो स्थलात् स्थुलेत्खएमध्यमस्थलेषु चराचरेषु विशेषतो व्या्षिकथन- 
fafa: ओआदिव्येन्दादोत्यधिज्योतिषं व्याक्चिः। विभुरिति तु waa: 

खरूपाभिधानम् । विभावनलच्णा शक्तिर स्याः सखरूपमिति ॥ २२॥ 

न श्वेतरतेत्यधिविषयं व्या्िः। श्वेतरक्नादिपरैस्तद्गुणानां विषयभूतानां 
तन्माव्राणं ग्रहणम् । सर्ववर्णणनुगमादन्यतमवणंतया निर्धौरणायोगः। न 
गुशेखित्यधिगुणं व्याभिः | गुणः water: । घवंस्मित्नुगमादरेकस्मिन् विशेषतो 
न व्यवखिति; । न भूतिष्विल्यधिभूतं व्याप्तिः । पूवंवदव्यवख्ितिः ॥ २९ ॥ 

अन्तरान्तरिव्यध्यातं af अधुना तु तदशनोपदेशसावसरसखात्मनि 
mien सिद्त्वादिव्याणयं दशंयन्राह-कथं aif: मुक्ते टेशिक- 
दर्भितैरित्युपावैरिलुपस्कारः । ते चोपाया अनुवोगादयः। दशनमपरोत्तानु- 

भवः । स्वसंबेद्यखरूपेति च निल्टलमपि तत्कालविशेषणम् । सखयेवाऽदंतया 

वैद्यं खरूपं यस्याः सा तयोक्ता । सखरूपमिद पारमाधिं क आरोपसिदखाभिप्रेतः | 

तदर्गयति--अपरप्रकतिसाकिलेनेति। अव्राऽथदितद्म्यते। प्रक्ञतितच्ते 
maaan निरूप्यमाणे किञ्चितसयेव संवेद्यं किञित्तया संवेद्यं चास्तोति । 
परप्रकतिरूपसाचितव्केनेति वा पाठः । इह सखसंवेदयमस्याः खरूपमिति az 

प्रक्तिखरूपमप्यक्तम्। तत्साच्छमचिद्रूपमित्यपररप्रजतेः खरूपमप्यक्तमिल्व- 
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नोदव्यम् । यत् qaqa विभुरिति तत्सामान्येन खरूपकथनमिति मेदः ॥ २४ ॥ 

सा लब्धेति उपलब्धः परोक्तावभाषः। दशनं साक्तादनुभवः। लाभस्तदूटिः 

रिति Fe.) खात्मप्रत्ययस्ाधकमिति। सखातन्येष प्रत्ययः खषटतयाऽवभासः 

निश्चयो विश्वासो ati यया आकशमित्यस्यायमथैः | यया लब्धया अाकाशस्त- 

मो वापि कैन साधक्षनोपलभ्यते। सवेविशेषाणां तस्यामेव faamarfefa 

संभाव्यानुपलम्धलादाकाशतमसोग्रंहणम् | अभिप्रायान्तरमाह--अाकाश इति | 
बुद्धयादोनि सर्वापि कार्याणि aurea इच्छादयश्ेति कारणवस्था- 

fatnatena | fag तुल्यापोति। quavufed विहतिरिति ara: 

विशिष्यत इव्येतदभिप्रायमाह-अङ्गनाखिति uadfifa शेषः ॥ २५ ॥ 

कंथमेतचिषु तुलत्रभित्यत आह-गुणभूतादिरूपेशेति । पंस्त्रोनपुंसकाव्मसु 

तदौयसलवच्छादिगुणरूपेण लिङ्गशरोरघाल्वादिभूतभौतिकरूपैण वेत्यथ; । सकल- 
व्यापोनां fan व्यासिरप्यनेन दशिता । प्रधानमिति यामाइरिल्यत्र तिलिङ्पदे 
गम्येषु परोचस््रोपुनपुंकभावेषु व्याधिरुच्यते । प्रधानादिग्रहणं तम्रादि 
प्रदशनाथंम् | यदा प्रक्लतेरागमेषु लच््य मादिप्रसिदेरुकव्यास्यनुपपत्तिरिव्याण्डायां 

प्रधानमिति यामाइरिव्यु्ते | तदह--शब्दतोऽपोति । या यु्रानपोति चेतनेषु 

व्या्भिस्तत्र प्रकारभेदोऽप्युचते। एतदि्रन् प्रकतिव्याश्युपरुहारं पुरष- 
व्याश्युपक्रमं च evafa—fa बडनेति। व्याघ्यन्तरमपि बह संभवति तदुक्त 

व्यासिभिरेवोद्यमिति किं बडनेव्यक्तम्। जगत्कारणभूतान् युष्ानपोति 
हिरण गभादयखिलचेतनातिरहत्तिस्तावत् स्यादिति भावः । नन्चितश्चिदतिहठत्तौ 

किं निवन्धनमित्यत इदमुक्तम् मां नित्यमवष्टभ्येति। तदेव च acavanfefa 

हेतुतया वितम् | अत्र मच्छन्देन खसंबेव्यखरूपा सेत्युक्ता पराप्रक्षतिः waa | 
यहा परपुरषतच््ं साहमिति पुरुषस्य प्रक्षतौ व्यािरुक्ञा। युयमिव्यादिशेषेण 
तु तद्ुब्याप्तावास्तस्या ब्रह्माव्यशेषानुगमकथनेन तथा तेषु व्याघ्यभिघानम् । पुरुष - 

चिद्रूप कल्मितायां तस्यां ब्रह्मादोनां कलितल्वादेतदुव्यािसंमवः। तथा चाह 
--यु्राकं विषयवदिति। अत्र यूयमिति मूतेवः। तटेवान्यदिति सकल- 
चराचरचेतनजातम् । atafafa प्रक्षतेविभूतितयोक्ताखादयखिलाथं ग्रहणम् | 

पुरुषक्त्खव्याभिरेकंव सतोलयसुक्ता भवति । अत्र वैदयग्रहणिन पुरुषाणां दि- 

ठल्ाभिधानात् पुरुषसरूपमपि बेदिटचिल्लकणसुकत्तं भवति । वैदभेव हि भोगः | 

अव पूरवक्तशेषतयाभिप्रायान्तरं दशेयति-त्वदनतिक्रम इति) मयि 
कलितल्वेन तस्या इति । सर्वेश्वर स्तावदाद्यः yea: स च निजेदिढलत्वाङ्भूता- 
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चिदंशविशि्टि एव | तत्खरूपे च याधाद्सम्यतो निरूप्यमाणे ard सारभूतं fagd 

ediadat तदव्य मचिद्रूपं चाऽवसोयते। aa fagafae परः पुरुषः । 
तप्मतिबिम्बल्णमचिदटरूपमपरः पुरुषः । wart चापरपुरुषसद्ावेऽपि तस्य 
uifaarae विवक्तितलात् ब्रह्मा दिष्देवाऽपरपुरुषांशो exfaae: | अरतएवाद 
-- युष्माकं विषयवदिति i nad तावचिदसतुन्यचिदारोपः। स च प्रकतिपुरुषयोः 

समान एव । नाव्र चिद्रूपस्य wee सखरूपमेदः। अरत एव मां निव्यमवष्टभ्य 
Ue WI कालाक्ना सम्यङमयेबेत्येकचिदनुगमसंभवः। ततस्तस्मिन्रचिद्े 

कचित्तदाखयस्य चिदसुन आरोपः । सोऽपरः gay इति। नन्वपर प्रकति- 

कालयोरपि चेतनब्यवदहारो बहलमुपलभ्यत ea; नेष दोषः। यथा fe 

युरुषैषुतदोयभोक्तत्वाङ्गतया प्रक््यश्णनुगमस्तथा प्रकतिविकारष्वपि तदोय- 
भोग्यताङ्गतया चिदंशनुगमोपपत्तेः। एवमपरकाजेष्वपि स्यात्! एवं च 

पोंडशक्तोनामिन्द्रियोपद्ारादि शक्तीनां भ्रूषणायुधादि शक्तौनामपि तदज्लोभूतदेव- 
पूजाङ्गतया पूजाहहोमतपेष्णद्युपपत्तिरिति । अनित्यैवेयं प्रक्षतिपुरुषयोर्व्याभिः | 
किन्तु खिता विस्तोण्णं प्रलये dfaafa मेदः इत्ये प्रलये व्याप्यत इ्यच्यते | 
स्थितिसमय इदं जगदिदं खडाकारेण वतत इति तावदुक्तम् । प्रलयसमये तु 

पुनरेतदेव प्रञ्जतिपुरुषगता चिदे संक्िप्ततया निजनिजशक्तिमाताकारेण 

व्याप्यत इत्यस्यायमर्थः | अभिप्रायान्तरम!ह- ततठेति । wad सवं विक्ततोनां 
सर्वपुरुषाणां च aa विलयात् तेषां तत्र कल्यितत्वमवरेवमित्यथंः ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

ननु waa सवेंविक्ततोनां vad व्यासिरयुक्ता बुदधयादेस्तदध्यच्तयाऽवसखान- 

स्याऽभ्युपैयत्वादित्याश्येनाशद्ामाह - ननु प्रलयेऽपोति । at सेव खां वेत्ति 
परमेति! तत्कालविशेषणम् । सेव परमा सतो खां खरूपसुभयविघमपि 

वेत्तोति। एतदशेयति- परमा afaaatfa: adtaaetfa पूर्वोक्तेति 
योजनोयम् | तस्या नान्य इति षष्ठो । तस्याः पराया अन्य इति पञ्चमो । 

वेपरोव्येनेति | अपरप्रकषतिः खेवंदपादिभिः खस्ठरूपं परप्रकतिं च विद्यादिति 
भावः । जडत्वलच्तणविशेषद्योतक इति । बुदधयादोनां तदध्यत्तचिदनुप्रबेणादेव 

बोधशक्यवभास इति भावः । कालात्मना ज्ञानाव्मनेति। aed प्रचोदयत 

TAMA शेष एव । ज्ञाने त॒ प्रकतेनं लवा दि कालापै्ता प्रचोद्यतवे च तदपेकेति 

लवादिकथनपूव॑कं कालेनेवं प्रचोदयत् दत्यभिधानम् | सातु wala: कालाबना 

aaa waa इति । कलयति प्रक्षतिं जानाति योजयति च पुरुषस्याथेषिति 

कालः । योजनमेव प्रेरणम् । सम्यग् न्नायत इति प्रज्यन्तगततदोयानेककाय- 

AR 
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शक्तिपुरुषनिचयतदोयापूर्वजातन्ना नमप्युक्तम्। सदेति feat प्रलयेऽपि तुल्य- 

मेतदिल्यर्थः। aa च प्रकतिविषयसवन्नानप्रेरणलकत्तणए चिद्रूपं कालस्य सखरूप- 

मित्यपि प्रतिपादितमिति | 

अतर सूच्छमथे द शंयति--कालाव्मना ज्नानात्मनेति | सम्यगित्यस्य साक्ितया- 
ऽव्यवघानेनेल्यथं; । नाच बुद्धयादिकरणव्यवधघानसंभव इति भावः । ननु परका- 

लस्य खोपाधिभरूतापरकाललक्षण प्रसव्यं एविषयमेव afad स्यात् न तूपादान- 
लक्षणप्रकत्यंगविषयमपोति | नैष दोषः । कालोपाध्रविंश्टदसक्छ एतया fage- 
qaine च सर्वा वभासकतया तहारेण सवंटक्रात् weatfad स्यात् । यदा 
परप्रक्षतिपुरुषयो; खोपाधिसाक्तिल्म् 1 परकालस्य तु तदुभयसात्तिलं खोपाधि- 

साचित्वं चेति i अधवा क्षत्ल्ञायाः WHS: Gaal विश्दोंऽशः परकालोपाधिः। 

सा तु प्रज्लतिरेव परप्रकल्युपाधिस्तदंश्विशेषः पुरुषोपाधिरिति। परकालस्यापि 
खङरूपमिति। कालात्मना ज्ञानातनेत्युक्तल्रादिति भावः ॥ २८॥ 

अभिधायेति। कालस्य खरूपं तावदुक्तम् । ददानोभेतद्व्या्िकथनावसर 

इति भावः। अपरं कालमिति। कायेकारणङरूपमिति भावः। aa 
लवादिप्रलयान्तोऽवमिल्न्राऽयमिति कालाव्मनेति प्रक्षतस्य ग्रहणम् । अयमेव 

कालो लवादिप्रलयान्तोऽपि कालो भवतोल्यथैः। अस्य कालस्य लवादयो 
विभ्रूतिरिव्यपोष्टोक्तं भवति। अतएव वच्यति - कालपर्वाणेति | afaataa- 

संहत्यामिति लवस्य मानसुक्तम्। तस्य प्रथमतया प्रतिपत्तौ निरालम्बन- 

लादिव्यवगन्तव्यम् | लववाचक इति agaife: । सोऽडःगुलिस्फोटतुल्यश्चेति । 

मरूतकालानां प्रथमल्ादुक्तम् । कालेन यावतेति । प्राणयामादिषु उपयोगा- 
दकम् | मातरा रेतिच्छछेदः। निष्वासेरिति माताब्मकरहोराटं मीस इतिच्छेदः | 

अयमहोरातं feainafafa एथग्वाक्यम्। भिनेरिवयेतदिद्णेति- 

चतुस्िद्धयकसहसे रिति कालषेदिभिरिति + ++ + मासर्च्छसोति । तव 

मास इति भावः। त्वमपोति। जगत्कारणभूतोऽपि सन्नित्यथंः । अर्थान्तरमाह 

--एताविति । त्दायुमम निःश्वास इति परः कालो मभेदयुक्तः। यस्य कालस्या- 
नादयन्तस्य विभोरेतानि पर्वाणि तस्य ब्राह्मः कालः न दिनखानोयोऽपोति किन्तु 

निःखासमातमित्यथं; । अव्राऽभिप्रायमादह--तेषाभिति । परकंवल्याधिकारिणं 
ब्राह्मकालविभूतितोऽपि वैराग्येण भाव्यमिति भावः । कालतेनेवं प्रचोद्यत इति | 

कालेनेव मवै वमुक्तलवादिविकल्योपपन्या aad प्रक्षतिरित्यर्धः | एतच्छङ्नोत्तरत्वेन 
योजयति-निःखासादिमत दति। विषममायुरिति। मनुष्यदेवन्रह्मसु 
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मैदादिति भावः। वेषम्यन्धंखये स्यातामिति । पुरुषानुग्रहायेव fe काला- 

ख्यस्येखरस्य खोपाधिपरिग्रहः । तथा च तेषु समेन दयालुना च तेन भाव्यम् | 

स॒ चोचावचतया तेषु जोवितकालमायुविंदधददिषमः स्यात्। मनुषयेष्वल्ममायु- 

विदधत्तेषु निधैणश्च स्यादिति भावः। पुरुषकर्मानुखारेशेल्येवंशब्दविवरणम् | 

तस्य प्रथिततया gfenaarsafafa ग्रहणोपपत्तिः। वच्यमाण्प्रकारेणेत्यत 

AME योजनोधेति | एवं तावडइकारवाच्याक्ञरस्य तयात्मकस्य स्वरूपं सर्वात्मत्व 

च वणिंतम् ॥ २८--४० ॥ 

TMT प्रकरणस्याऽयीन्तरं दृश्या देशिक दशिंतेरिति सूचितम् अनेकं 
विधयोगरूपं वक्तमारभते-प्रक्षतिरिति। अकारोकारमकारा इति । वायै 
वांचकग्रहणएमिति भावः । नित्या इति । यदा खतन्ता एते योगाः स्यः। 
यतो वच्छति-ततो वाक्यायंप्रतिपत्तिमाडति | तदा प्रणवह्नल्लेखयोः साधकेच्छया 
vata: | यदा तु मन्वाङ्भभ्रताः । यतो वच्छति-सयोगान्च्यमाणन्यासानाचरेः 

दिति। तदा तत्तन्मन्संयो गोऽप्यनयोरिष्यते । तत्र च पवाचकेषु way प्रणवः 

स्तो वाचकेषु लेखा च स्यात् । प्रणवह्ङ्ञेखयोसु vad केवलयोरेव तयोः 

प्रहत्तिरिति सवंमवनोदव्यम् । योगौ चिव्येनेत्य णयो गादावकारोकारमकारा एव 
++ + व्यादि द्रष्टव्यमिति भावः॥२१॥ 

अणोरणोयसो स्थुलार्स्थुला व्यासचराचरेत्यतर प्रकषतिः क्रमेण भ वतोव्यर्था- 
aud! प्रकतिष्यया अकाराकारेशेति। प्रकतिरिहाऽपरोपलक्तिता परा 

विवचिता । कुतः । योगानां साक्िप्रन्तताभिधानात्। यदुक्तम्- अपरप्रकति- 
afaaita वच्छति च-खरूपसथो भवेदिति परमात्मखरूपेण सानुमव- 

नोति aaa निविंशेषत्वचिन्तनमिति a) डल्येबेह प्रतिपत्तव्यम् | 
रूपमित्याकारग्रहणिनोक्तम्। प्रभारूपेणेति। wad: समन्तादपयेन्ततया 
प्रभाप्रसारणमयंसिदम्। तदुपदेशदेव तस्याः प्रकतैस्तटिश्छज्योतोरूपत्म- 

्ुक्तम् । आकाशादेरपोति । स्थूलस्य ब्रह्माण्डतदावरणादेरपि ग्रहणम् | 
मज्ननोयमिति | प्रभाया gazwaaaad तदावेश्क्रमेणाकाशदेस्तत्र विलय 

सूचितः। ल्षेखाखयणे रमाया इतो योज्याः । योगानां aaa 

प्रणवावयवैरेवमनुसन्धानभमेव कायम् । ष्येया सिन्त ध्या लेव्येवंनिद णत् प्रणवो- 

श्चारणसमये होत्ये वाभिधानाच | WAFS तु न्यासपुरःसरमेवमनुसन्धानं स्यात् । 
यतो वच्छति-सयोगान् वच्छमाणन्धासानिति । न्यासयोगी चेवं प्रयोगक्रमः | 

प्रणमैन मूलाधारे fant विभाव्य aaa अमिति न्यासेन vafd विचिन्ल 
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wt छोमित्यचरन् हादशणान्तादखतमासखाव्य तन्मयेरुपहारेः संपूज्य पुनः अं उं मं 

इत्येतैरक्रानुसन्धानं FA | तत्तन्न्तसंयोगोऽपौह कायं इति । 
aa ब्रादिव्येन्दरारोति धामचतुषटयसुकम् । तेजोमदिति स्वूलाधारविकोण- 

गतचिदग्नितेजोयौग उक्तः। तत्तन्मयोति । कण्डलिनोरूपायाः प्रकतेस्तेव्वनु- 

गतिरुक्ता । विभुरिति व्यापिन्यादिक्रमेण खरूपपयैन्ततया arfaaa ति | 

चिदग्नोति मुलाधार प्रणएवन्यासेन त्रिकोणं चिदगन्यधिष्ठितं विभाव्य तदम्ने- 

WA ज्वालासुषुमरान्तरा दादशणन्तं प्रठत्तां प्ररवन्यासेनव fafa aa 

afugentieg भ्र॑डमंॐ इति न्यासेन धामचतुष्टयं विभाव्य संपूज्य 

तदनुगतायां कुण्डलिन्यामकारादिभिः क्रमेण विलाप्य बिन्दायन्तप्रणवोचारणेन 

व्यापिन्यादिक्रमेण खरूपपर्यन्ततया व्याप्तिं भावथेदिति । सवयोगेष्वपि विभूत्यथे- 
तायासुन्मनोपर्यन्तलं waa सात्तिपयंन्तलरमिति विभागः । यतो 
देधापि वच्छति-परमाव्खरूपेण सानुभवनोयैति। स्यशंव्यापिनोसमन्युखनो 
शतिरिति कथ्यत इति ai इह बिन्दादयो बिन्दुनादश्क्यः। व्यापिन्याया 

व्यापिनोसमन्युन्मन्यः । ततोऽधिका वा ग्राह्याः । विसुभेेदिति ॥ २२॥ 
तयोगृणभूतवर्णानाभिति । गुणयोगे गुणानां शक्तरकल्लष्णवरपैः। भूतयोगी 

भूतानां पोतश्श्चपाटलशितिखितावरणः । तेषां सतामपि ङुण्डलिनो प्रभावेणए- 

वशादनियम इत्यथे; । गुणादियोगमिति। न गुशेषु विशेषेण व्यवस्ितेति 

गुण्योगः। न ady विशेषेण व्यवखितेति भूतयोगः। yatrawa- 

स्थानेष्विति। चिद ग्निव्याप्रेत्यादि सवं समानमिति भावः। सश्चादिगुण- 
गणमिति सत्वरजस्तमांसि | wa ami गुणसाम्यमपि भावनोयम्। एक- 

वणमिति | खानुगतङ्कणडलिनेोप्रभाषेशमहिन्नेति भावः । ज्योतिलिंङ्गवदिति। 

प्रतिपन्तव्याकार उक्तः। गुणेषु तदधिष्ठातारो विचिन्तनोयाः। पूवैवदिति 
बिन्दुनादादिना व्यापिन्यादिक्रमेशित्य्थः | aang देवतातचचे सित इत्यर्थः | 
इत्वाणठेति । चिद म्निव्याप्तसौषुख्रमार्गग्रहणमिहापि quia: मर्डलबोजा- 

धिष्टाटसदहितानिति। यथा हदये अकारन्यासेन चतुरश्रं पायिंवं मण्डलं 
ama पञ्चोक्षतादिबोजव्रयं खवाच्यसदहितम् aa च निदत्तिकलां ब्रह्माणं वा 
तदधिष्टातारं चिन्तयेत्। रएवभुत्तरेष्वपोति। अत्र कारणं मण्डलं दन्तम् । 
प्रणवः शक्तिवां बोजम् | परशक्तिः परमात्मा वाधिष्टातेति ज्ञेयम् । संयोजयेदिति | 

सर्वानुगतां कुण्डलिनीं ध्यायन् विलप्यैतदिदध्यादिव्यथंः ॥ २३ ॥ 
अथास्य योगस्य शेषं दश्यति-अस्येवेति | अत्रान्तरा बद्दिशचेत्यन्वयः | 
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व्येति च शेषः। एतदशयति-समस्तरन्धदारेशेति। कुण्डलिन्याः प्रभां 
खटेहान्तस्ततः सप्तधातु wags संमस्तरश्वदारेण वहिविंसार्याकाशादेरपि 
व्यापिकां विभावयेदिति भावः। इहाकारादिशक्वन्तानां पथिव्यादिषरसु 

विनियुक्तलात् तच्छेषे्व्यीपिन्यादिभिस्तत्तद वस्थाक्रभेणोन्मनो प्राभिरिति ज्ञेयम् । 
देहसंहर्तीति। सङ्कुचितस्य पूणंतापादनम् । त्र्थात्तस्य संहार एषेति 
wat पयंन्तदशामपि दश॑यति-एवमिल्यादिना। देशिकदर्शितैरुपायै- 
रिव्यण््ोगादोनां देवाः agar इत्यादियोगानां च ग्रहणम् । सवंयोगदप॑न्त- 
eu ld विवच्छते। परमात्मखरूपशेह साक्तिग्रहणम् । परथकवलेनेति। न 

साच्छरूपैशेत्यथेः। अत्र विभूतिविषये afafg? तस्या उन्मन्यास्तादाल्म्य - 
नान्तभौवकेवल्यविषये तस्या विलापनमिति सेदः ॥ २४ ॥ 

परमपुरुषाथत्वमिति। सकलदहैतानवभासे दुःखात्यन्तनित्तेः खरूपावभासे 
च निरतिश्यानन्दप्रहत्तेरिति भावः । पुंनपुखकयोसतुल्यापोत्यसुमशं विदणोति- 

एनपंसकयोरति। वाचि चेव्यज्गनासु विशिष्यत इति विशेषाभिधानात् feat 
अप्युपसंग्रह इति भावः । इच्छादिशक्तिरूपेण तुल्यापोति प्रकषतिविंशिष्यते । 
तस्मिन् साम्यतेजसि सखि ताखङ्गनाखित्य॒परि संबन्धः । ननु किमिदं तुल्यत्वमभिप्रेतं 

कथं afa तदुभयमिहान्तरा दशेयति- प्रणवोचारणसमये होति । प्रणवग्रहणं 
ल्लेखाविकल्पोपलक्तणम् । हिशब्देन खानुभवगम्यमेतदिति afaaa | 

अयमभिप्रायः | wmaged मिथःसमल्रम्। तच ॒ खकोयेच्छादिशक्तय- 

वसयायाभमेव संभवति । ताखां मनज्रादिषु साम्यञ्च मन्आदोनामपि साम्यापत्तिः 
स्यात्। तवरेच्छादोनां मनघ्रादोनाच् इवोदं योस्तादात्म्येन भाव्यम् । तथाविधा- 
नाच्च तत्साम्यमपरणशक्तावेव संभवति । तस्याभेवेतरयोः शत्योरनुगमोपपत्तेः | तच्च 

साम्यं परसख्रमोतप्रोतभावलक्तणमेकत्वम् | मनश्रादोनां तदवस्था च वाक्यरूपो 

ध्वनिरेव ! खानुभवसिदं चैनतदिति। क्रभेशेतोच्छात्मकं मन इत्यादिक्रमेण 

तादात्म्यमुक्तम् | यदा प्रणवविवक्तायां प्रथममिच्छारूपं मनः ततः क्रियारूपः 

प्राणः तदा च पूवस्य तस्िन्रनुगमात् तयोः साम्यं विवक्ितस्य च प्रणवस्य च 

बिन्दुतापत्तिः ततो च्नानरूपा वाक् तदा च पूवेयोस्तस्यामनुगमात् तरयाणां 
साम्यमोतप्रोतभावलक्षणभेकत्वम् | स च तदा प्रणवो बोजरूप इत्ययं क्रम 
उक्तः! wad quafafa | तुख्यत्रभेकत्वा कारेण विहतम् । निविडत्यादिना 

तदेकलप्रकारोऽप्यदिष्टः | निविडशब्दस्तेजोध्वन्योदिशेषणम् । आतशब्द 

आकारवचनः | AAS वारीव तावद्ध्वनिः । स च नादविन्दुबोजक्रमोत्पन्र- 
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alfafas:| निविडध्वनिरूपैण हि तावदेषाभमेकत्वं भवति। स च निविडध्व- 

निरुचार्यमाणप्रणवमन्वाकार wal तथाविधश्चासौ निविडतेजोरूप इति तस्य 

प्रतिपत्तव्याकाराभिघानम्। निबिडतेजोग्रहरणदाकाशदेरपि व्यापिनो प्रभा 

सूचिता। यदच्छति-प्रभामत्तोति। fag निविडतेजोग्रहणटेषेच्छात्मक- 

मनसस्तेजोरूपलवं क्रियात्मक प्राणस्य ततोऽधिकतेजोरूपखमपि सूचितमिति | 

इदानोमङ्गनासु विरियत sages विरणन् प्राकप्रकतशेषमाह - तस्मि- 
fafa! कुण्डलिनोशतोमुलाधार एव स्थानम् । सास्यतेजशार्थन्मूलाधारो देश 
एव । सैषा परावाग्लन्नणा कुण्डलिनो । तस्यास्तिखोऽवस्थाः पथ्यन्त्याद्या; ता 

एवेह परपरापरापरकुण्डलिन्य उक्ताः | तासां क्रमेणेच्छरदभिः सम्बन्धः | अयमि- 

हाभिप्रायः । uafatad साम्यरूपापि fate प्राप्रोति । विशेषो cue पर- 

स्मरत उद्रेकः | aaa खकोयेच्छादिदश्णयाभेव संभवति । तच केवलेच्छादोनां 
साम्यम् । तासामेव विश्रूतयः स्कलाथंविषया इच्छादयस्तासां वैषम्यदशेति | 
विशिष्टा विभिन्ना विषमेति यावत्| पसामान्यध्वनिः प्रणवः । तदिकारा विशेष- 

ध्वनयः । वाक्यानि सामान्धान्तगेताञ्च विशेषा इत्येवं क्र प्रो पपत्तिः ॥ २५॥ 
ततस्तासामिति कुण्डलिनो ्यग्रहणम् | प्रथितं aafafa । तासां सकलाथ 

विषयतया विस्तोणत्वात् प्रथितत्वम् । तासरामपरपरापरपरक्रमेणए च संहारः | 
मनश्रादिकमिति। मनन्रादोनां प्रथममेव साम्यरूपं निबिडतेजः । प्रभामिति। 
प्रथासिति भावः| प्रभायाः स्ूलसच्छतवा fefayaafa नादनादान्त- 

ग्रहणाद्वति | सक्तग्रणवैन्वायं शक्तियोगः | मन्त्ाङ्गले लेवं प्रयोगः । मूलाधारे 

प्रणवं शक्तिनादबिन्दुमकारान्ततया विन्यसन् क्रमेण nafs तस्या मनश्राद्यात्म- 

केच्छा दि शक्यापत्तिच्ध तेजोष्वनिव्रदिक्रमेण विभाव्य प्रणवन्यारेन तत्सामान्यमपि 

निविडतेजोध्वनिरूपं खरेहान्तविचिन्य मकारोकारा कारन्यासेन परपरापरापर- 
कुण्डलिनोरपि तत्तेजोऽन्तर्भागे बहिवंहिरलुसन्दधोत । पुनरकारादिभिस्तेषा- 
सुक्तक्रभेण संहार इति । एवं प्रक्षतियोगपञ्चकमुक्तम् । अथ पुरुषयोगं प्रस्तौति 

--अथ चतुमे्यादिचतुदंणयोगानिति। यद्यप्ययं ख्थृलादिसात्तिनिटतयैका 
एव॒ चतुदेशपवयोगस्तथापि चतुदंशयोगानिति नानाल्वेनाभिधानम् एषु 
कतिपययोगस्यापि सूचनाथैम् । तत्र चतुमृतिचिदवषटस्मादिभेषेर्टौ योगा- 
अतुगर्तिलिङ्गचिदवष्ट्संहाराविकल्यैः पञ्चलिङ्ग विरहे चत्वारः संहाराविकल्प- 
Riad तय इति ह पञ्चयोगे लिङ्गमेकं वा मह्मतिपत्तव्यम् । तदा wad 
योऽप्येकंव मदत मूतिरिति। युषान््ामपोति अतिवतंत इल्युपरि संबन्धः । 
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नाभिह्वदुश्वुमध्यदादशन्तसख्ितानिति ! चिदग्निव्या्सीषुग्नमागग्रहणमिहा- 
प्यनुवतंत एव । मां षोडशान्तःखितमिति। मामित्वस्य मूलपदस्याषत्तिरका | 

ब्रह्मयोगं वदन् सकलयोगक्लप्िमपि दश्यति-चतुष्वपोति। पौटचिन्तन- 
मप्यथक्रायम् । सपरिवारमिति । विष्णुशवियोः खपटलभाविनः परिवारः 
ब्रह्मणसु fey वेदाः विदिच्छङ्गोपाङ्गोपकेदागमाः तद्डहिन्छन्दंसोति ्रङ्ामोति । 
लोकपालास्राणि च ada समानानि। विष्णुशिवयोर्तिसद्वावे ब्रह्मणो 
मोदप्रमोददहंससामगसत्या Bas: | सव॑श्वरस्य तु ब्रह्मादय एव सावरणा वामाय - 
दचिणमागेषु स्युः । सवं एव लोक्ेणच्यावरणएमिति भेदाभेदलिङ्भयोगेषु परित 
एव सवेषामावरणानि विविदिषा विभाव्यानोति खतन््रप्रयोगे चिन्तामात्रम् | 

मन्त्राङ्गत्े लयं क्रमः। कोभिति मूलाधारनाभिद्दुस्ूमष्वहादश्णन्तषोड- 
शान्तेषु न्यसन् बोजानि विभाव्य तेषु ॐ च्र॑डंमं ॐ afafa न्यसंखिदग्नित्रह्य- 
विष्णुरद्रसवेष्वराख्ताणंवान् सावरणणन् विभाव्य होमित्यच्चरब्रखताणंवादख्तमा- 
ag तन््रेजलादिभिः सावरणं सूतिंचतुष्टयं संपूज्य पुनङ्ँमित्युचचरन्रख ताखवणेन 

तांस्तदर्तञ्चतानपि विभाव्य प्रणवेन सर्वौनुगतचिदम्न्याककङ्कुण्डलिनोतेजोहडया 
ब्रह्मादींस्तस्मिन् संहृत्याऽखताणंवादण्तमास््रावयेदिति। एवं ब्रह्मयोगादिष्वपि 
बोदव्यम् | चिदग्नेरावरण्योगें स्वेश्वरवचिदम्निकरणरूपैणावरणकल्पनमेवम 
मताण्वस्याखतकरणरूपेणेति च न्नेयम्। अभित्नरूपमिति Bei अचर 

लिङ्ाकारेणावरणानि। सदेयोगेष्वपि समोऽयं न्यासः । ततराणयोगे तावत् 

छोमिति सुत्रिकोणएकणिकापोटं सूलाधारे विन्यस्य aaa च्रं इति न्यसन् 
प्रकतिमप्यणेयसौं विभाव्य तत्रोग्रादिकोणवरधे बोजमन्वविद्या आत्मदेवताब्रह्माणि 

प्राज्नतेजसविशखवानोश्रदहिरखगभ विराजः परमाखणमध्यमाधसमुवनान्यखमध्यस्थल- 

चराखणुमध्यमस्थलचराखपि बहिवंहिःक्रमेण भावयेत् । धामक्रमयोगेव्यादि 

धाम्नां वच्यमाणग््यादिवदावरणकल्यना | त्रह्मधामरसतु वामाग्रदङिणभागीषु 

सावरणान्यग्यादिघामानि। gut तु सवे खखगुणानि तत्तानि मनोवुद्धय- 

हंकारचित्तचेतनाः प्राणादयः Marea वागादयः शब्दतन्माव्रादयोऽपच्चोक्लताः 

पञ्चोक्ताश्चाकाणादयः। गुणप्ताम्येति गुणचयमधिकमिति। want तु 

तत्तदधिष्टातणं परिवाराः। शक्तियोगे तु कुण्डलिनोत्रयस्य वच्छमाणानि 

त्रिचतुःपञ्चेल्यादोनि बदहिबंहिः स्यरिति। वेजसेति लिङ्गयोगपयन्तसिद्वं तेजो 

विवक्षितम् । सखलादिश्रोरमिति व्यष्टिसमष्टिशरोर ग्रहणम् ॥ २६ ॥ 
अतैवावान्तरं किञ्चित् कर्मास्तोव्याह--चिदवष्टम्भयोगानन्तरमिति | 
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पिण्डमिति प्रतिपत्तव्याकाराभिधानम् । पूवभिति चतुमूरत्यीदियोगेषु 1 
कुण्डलिनोरूपेण स्ितेति। मूलाधारगतः श्खावानग्निरुक्तः । परिवारजात- 
मित्यन्यपदविवरणम्। ate Sta वैद्यपदविवरणम् । तत्तु खा स्मतेव्ये 
तदिणोति- तत्सरवमित्यादिना । तत्सव सैवेति । यदेतव्कण्डलिन्यखतसर्व- 
मूतिंतदावरणबा्या्थजातसुक्ताम् तत्सवं dias: 1 यद्यपौह लिङ्गयोगे नास्ति 
सर्वसूर्तितत्यरिवारजातम् किन्तु चतुरू््यादियोगगवभेव णएतलिङ्भयोगेऽपि 
एवमवख्ितमिति तथानुवादोपपत्तिः । alent सैव तत्सवेभित्यत् स्म॒तेत्येतत्यदं 

सोपस्कारं asafa—a fe asfar याहि नः स्थूलादिशरौररूपिणो प्रलति- 
विराङ्टिर्यगभेकारणरूपैणए चिन्तिता सेव तत्सवमित्यथः। एतदुक्तं पूर्वै 
व्यष्टिशरोररूपिणो प्रतिः इदानीं समष्टिश्योराकारेण चिन्तनोया। तदा 
तदन्तगेतं कुण्डलिन्यखताणवादि सव प्रकषत्यावसकभेव भवतोति | 

प्रलय इति प्रणवे वाचके । तस्यां च वायाल्मिकायाभितोयता गुण्योग 
उक्तः। व्याप्यत इत्यादिशेषेण संहारादियोगाः। चराचरमिदं जगदिति 

वाचयवाचकरूपमेकपिर्डभूुतसुक्तम् । पूवे पूवेमित्यादिना संहारप्रकार उक्तः | 

एतदादियोगचतुष्टयमप्येवं कारणतापन्रस्य जगतः संहार एषेति तदपोहोक्ल- 

मेषेति। aa तावदुगुणयोगक्घुपिं दशैयति-अरकारोकारत्यादिना। पूर्व 
विराडादितयस्येदानीं विराडादिसक्षकस्य पुरा स्यृलादिचतुष्टयस्य चाभिधाना- 

दर्थदेषां विकल्य इत्यवसेयम् । तेषां क्रमेणेति । gata: कमोऽभिहितः। 

एवमधिष्ठानसखस्येति। विदवषटस्योगगतचिदसतुस्धस्येत्यधं; ॥ २७ ॥ 

ततो वाक्याथंप्रतिपत्तिमिति। awafe अहं बन्मास्मि इत्यादिवाक्यै- 
स्तदर्थ॑प्रणवद्वज्ञेखादिमन्तेवा तदर्थस्य देवतातश्छभ्रूत ब्रह्मा लेकल्लक्तणप्रति- 
पत्तिमित्यथैः । aa रैव स्रामिति वाक्याथ उक्तः वेत्तीति तम्मरतिपत्तिः। 
एतदश्यति-सा परशक्तिरिति। ननु पुरुषयोगे कथं प्रतिः खां adler 
धानमिति। उच्यते । चिददैतदणयां प्रक्षतिपुरुषयोरमेदात् यदा चतुरद॑शयोगेरपि 
पुरुषविग्रहतया कत्लाया व्यष्टिघठमटिजगदास्मिकायाः प्रसते्िल्लत्तणपुरुषतच्चे 

देवतावसतुनि परमाव्नि तदेकशेषतयाऽवस्थापितत्वादिति । खामिव्येतदमि- 

प्रायमादह--ब्रह्मात्रूपतामिति। खस्या इति रषः । परमेति निरतिश्योतरषै 
Maas | तस्या नान्योऽस्ति बेदितित्यस्यायमर्थंः। तत्खरूपतोऽन्यहेदित्रादिकं 
कालत्रयेऽपि नास्तोति! ठतदशंयति ~-वेदयेति। वाक्चार्थप्रतिपत्तिः सकल- 
योगावसानेविष्यत एव । मन्ङ्तया प्रयोगी तु न वेतदुपवोग इति। एवं 
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पुरुषयोग उक्तः । अरय कालयोगमारभते-अधेति। मूले सा fafa wafa: 1 

सा च कालात्मना saa इति नि्दे्णात्। परकालचिद्रपस्योपाधिरपरकालाना- 
दयन्तखभावादिसकलकायं कालमूलभूतेन्मनोशक्तिरेव। कालात्ेति। तस्या- 
स्तरोयलवादिकार्याणं चाध्यक्तभ्रूतः परकालाव्मा । सम्यगन्नायत इति । न 
साच्यतयेव अपि तु खामतयापोति | सदेति । वसुतस्त॒ कालचयेऽपि न विदानो 

भेषेति। अमुमथे दरश्यति--कालस्याऽपरस्येव्यादिना। उन्मनो रूपेणेति । 
अपरकाल ant तदुपलचितत्वादेवसुक्तम् । यद्वा परोन्मनोचिटूपमेवेति | 
पच्चदणकालाभिमानिनोत्यपरकाललक्तणोन्मनोरूपा प्रक्रतिः। अत्र लवाद्यभि- 

मानिन्या उन्मन्याः खाकभूतपरकालवचिद्रपैणेकताभिधानात् तथाविधो योगो- 
saat भवति । योगङ्ञुधिसुपदिश्ति- लवतटोति। मूलाधारमारभ्येति 
चिदग्निव्याप्तसोषुम्रमाग॑ग्रहणमिहाप्यनुवतेनीयम्। मूलाधारगततिकोणमध्ये 
प्रणवेन gage वा facia प्रागुक्तवत् परिकल्पय प्रणवांभेलं वादिपर्वाणि 

कल्पयेदिति ज्ञेयम् । प्रणएवमात्राखिति | लवादोनां प्रणएवमात्रा एव खवाचकलात् 
प्रतिपत्तव्याकारा इत्यपि सूचितम् । mau संह््येति । मानसपूजानन्तरं 

लवादिक्रमेण सर्वानुगतापरकालात्सकोन्मन्यां प्रणवांेविलापनसुक्तम्। अकाल- 

कलितायामुन्मन्धाभिति । उन्मन्या यत् खरूपं परकालचिद्रूपं तस्मिन्नितयथेः | 
इहापि प्राग्बदु्मन्यास्तत्ा्तिलेन तादात्म्य aa संहारो वा स्यादिति, 

व्यवतिष्ठेतेति। प्रणषेन saga वैति भावः। उन्मन्यामवखितस्येव्यादयण- 
योगादिष्वपि समानसुन्भन्यविशेषादिव्येव बोडव्यम् ॥ २८॥ 

अप्रयलेनेबेति। खानकरणादिना मूतिंध्यानादिना वा प्रसिदेन प्रयत्नेन 
विना मानसमात्रादेव जपात्। यहाऽथेपुरुषकार्विनियोगलक्षणिन yaaa 
विनाऽनन्तं फलमिति व्याख्येधम् । लवादिप्रलयान्त इत्यत्रायं काल इत्यस्वाय- 

मथेः । कालामना BARA योऽयं कालः स लवादिप्रलयान्तः सत्रिति । सौखा- 
निकानुष्टाने लिहापि परिवारसंभवः। aa लवस्य fatness परिवाराभावः। 
aeyq खांणचल्िंशल्लवाः। एवं कालादिष्वपि द्रष्टव्यम् । कालदैदिभिरित्यनेन 

aaa fray । अवर waaay दिव्यानां ब्रह्मणं चादहोरात्रमाससंवत्सराणां 

धक् प्रमाणतो मैदेऽपि जाल्यमेदात् एथगगणनमिति ज्यम् । कल्पो ब्रह्मदिवसः | 

तधाविधानामब्दानां शतमिल्यं महाकल्यः। स परो व्यावहारिकः काल इति | 

तदघं पराधं व्यपदिश्यत इति । अत्र वदायुमंम fra इत्येतदन्तेन जपादनन्तं 
फलमुच्यत इति पूर्वसुक्लम्। इदानोमस्यै वाहोरात्रादियोगाथेलमाह--त्वदायु- 

५२ 
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रिति। कालयोगेनोकन्यामवस्ितस्यायं योगः । यदा नासौ ase: | 

sataa: प्रतिपत्तिः कालेनेवं प्रचोयत इतोयमेवेति ्वासोच्छासयोरहोरात्रानु- 

सन्धानभेको योगः | शक्क्षष्णयोः पेचयोरहोरा्रयोरतुसन्धानमपरः | संवत्सराधे- 
योदरव्ययोरनुसन्धानमन्यः। आदिशब्देन ब्रह्माहोराव्रयोदंयो; पराधयोरप्यनुसन्धानं 
योगान्तरसुक्तम्। त्वदायुमम fara sarge: षष्टो योग इति । आयुषोऽपि 
agiafafa aqua निश्वास इत्यनेनैव सूचितमेतदिति भावः । एतदुक्तं 
भवति-खासयोरहोरात्रयोगे श्वासोच्छसपरिमितमप्यायुर्होरात्रपरिभिततया 

वधत इति । ud पक्षादियोगष्वपि । तदाठत्तौ तु तत्संस्कारप्रचय इति । कालेनेव 
प्रचोद्यत इतोत्यस्येतयुक्तमिल्युपरि संबन्धः । कालेनोन्मन्याव्सकेनेवमहोरावाद्या- 
कारेण रैवोग्मनो खलोपाधिरेवं gaa इति मूलार्थः; । साक्तितयेत्यनेनेतदर्भिंतम् | 
म्रुलाधारादाषोडश्णन्ताजतिस॒च्छां कुण्डलिनो सन्मनो एकतिं ध्याला तदन्तरत्यन्त- 

सुच्छतयाव्ानमपि परकालचिकल्लचरणं तत्घाचितया सं विभावथेदिति । सत्तामाते- 

एति कालसम्बन्धात्यन्तद्हानाधसुक्तम् | प्रेरक LAHAT, खरूपतः शासरूपस्याङको 
वदिर्मुखतया प्रसरः तत उच्छरासरूपाया रातरेरन्तमुंखतयो सन्यन्तं ala za 
fea प्रठत्तिलक्णं पररणसुक्वम् । नतु कालमध्यवतिंतयेति | एवं कालयोगोश््युक्तः | 

्रधेदानीं स जानाति विपाकांञचेत्यादि faacataa ननु यदिह ब्रह्मादि- 

भिजिंज्ञासितं तत्सवंसप्येवं सर्देशखवरेणोपदिष्टम् aa waaay प्रसङ्ग 

इति । उच्यते। इह तावत् wait नाम fa नाधेव्यादि यदन्त्न प्रकरशेना्तरं 

तस्य स्वरूपं fad सर्वात्म कत्वं चोक्तम् । ततर सवस्यापि जगतस्तत watt 

aaa खितौ तस्मिन्नेव च प्रलये fag एव तत्सवांमलसुपपन्नै स्यात्! किच्च तस्य 
नित्यललनियमोऽपि विश्स्याऽनित्यतवे सिद एव सिध्येदिति तस्याक्षरस्यैव vata- 
ल्राद्युपपादनार्थौऽयं तच्चसगाद्यारम्भः | 

अपि च साधकानामकच्रादुत्मिस्तावदथाऽमवन् ब्रह्महरो्ठराख्या इत्यभि- 
fea तैषां विराडादिमयदेवतालक्नएया प्रक्षत्यावस्थितिरूपन्या सादिकतेव्यं च 

ख्शटिखित्यन्तहेतव इत्युक्तम् । ततस्तेषां दे बतातच्चावस्ि तिलत्तणं फलं च तेषु 
वो जायते लय aay) तत्सकलमपि देवतातक्छस्येव खशया साधकावस्योप- 
पत्ताषेवोपपन्नं स्यात् । तदुपपत्तिश्च सर्गादिकथन एव सिष्येदिति चायमारग्ः | 
अतएव अथ व्यवश्िते त्रेवमस्य शक्तिलमिष्यत इत्येतद््भयथापि योजयिष्ते। 
अत्रायं प्रथमः सगंपटलः। दितीयः सगशेषपरलः। ठतीय; खितिपरलः | 
तदवसाने संहारसंग्रह इति विभाग इति ॥ २८--३९ ॥ 
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स॒ जानाति विपाकांओेत्यस्य कालेनेव प्रचोदयत इत्यनेन सह सङ्कतिं 

दशेयति-कालः कर्मौपि्तयेति। पूर्वस्मिन् व्याख्यान इति। कालेतैवं 
प्रचोदयत इत्यनेनेति शेषः । यतस्तत्र faad पुरूषकर्मानुसारेण तस्य प्रेरक- 

त्वादिति । सद्रूपेण कमंणामवख्ितिमिति। प्राणिचिद्रूपिषिति भावः| 
देश्वरस्येति। कालात्मनः प्रकतिपुरुषान्तर्यामिण इति भावः । स जानातोल्यत् 

स इत्यस्याथंमाह--ग्रनन्तरोक्त इति! कालेनैव प्रचोदयत इति प्रकत इत्यर्थः | 
व्यवदहिततेनोक्तो वैति। लवाद्यनुक्रमग्णत् प्रागीवोक्तो Aare) ननु कः 
एनरनयोभंद इति। सा तु कालात्मनेव्यन्म चाः खोपधैरपि areal परः कालः 
कालेनेव प्रचोद्यत इति तददिशिष्ट एव परः काल इति मेदः ¦ चशब्दात्तां चेति । 

प्रचोदयत् इति सा fafa dai प्रक्षतिेकैत्यथेः। तद्ग तप्राख्वायुपलच्णं चैतत् । 
विपाकानित्येतदित्रणोति-परिपक्ानोति। सवेदेति क्स्नेऽपि प्रलयकाले | 
कादाचिक्तौति। नादौ मध्येऽपि किन्त्रवसान uta: ईखरापरकालादि- 
वशदिति। ईश्वरो भोजयत। परः कालः परिपाकं प्रदास्यतौति संभावनोक्तया 

तस्येच्छावशात् efetefa तावदशिंतम् | लाट शामायुरन्वोच्छेति | महाकल्पमहा- 
प्रलयकालयोरस््यहोराच वत्कालनियम इत्यायुरन्वोच्छेति दशितम् | त्वादृशणभिति। 
तव लत्सटटणानाच् विष्णुसद्रहिर्यगभविर्डादोनामप्यायुः खसखक्षदुपभोगकाल- 
awa: । तच्छ विक्लतिरपोति न केवलं कमं णामेव विपाक इति भावः । 

ईश्वरवशादिति ब्रह्मादिसर्गऽपोष्वराघोन एषेति भावः। कालत इवेति । 

कालतोऽल्यत्वं तावदुक्तम् । व्वदायुमंम निश्वाख इति परस्य कालवपुषोऽनायन्त- 

स्यान्तरायं waa इति काल तोऽल्यल्रम् । तस्येव प्रक्ततिवपुषोऽनाद्न्तस्य 

कचिदुदेण wad महदादितच्छ विङक्तिरिति दे शतोऽल्यत्वम् । Aa च प्रतेश्च 
कचित् काल इति चकारः परिपाकं प्रदास्यतोति समु्याथं; । प्रतिपादयेदिति 
प्रापयेत् । एवं तावत्सर्गाभिधित्सया परिकरोऽभिदहितः ॥ ४०॥ 

तत्त विक्षतिक्रमभिति । सा तच्चसंज्नेत्यत्र म्रुलेऽयमन्वयः | सा प्रतिस््छ- 

daa सतो तदा कचिदेथे विन्दु तामभ्येतोति। तदेति परिपाका वसरे | 
सा प्रकतिरिति । क्ल्खा प्रकतिविंवच्छते । तच्वस्येति । चिश्मातं यदेवता- 

तक्छलमक्तरश्ब्दो्त परप्रकतिपुरुषकालवि कल्यलक्त णएमेतत्तदि ह तच्चसुकतम् | पार- 

माधिंकस्येति। प्रतिविज्लल्यामके जगति परमाथतो वास्तवतो निरूप्यमाणे 

सिदस्येल्यथंः। साक्तात्तक्छमेतदेव | महदादि तापेक्िकं त्म्) तत्तदिक्लत्यपेत्त- 
aq पारमार्थिंकल्रादिति wa! taadufal देवतात्वं परं ब्रह्मेत्यादि- 
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पटेरनुपचारतस्तस्या अपि सद welafa भावः । तदविभक्तलादित्यन्तनिविं- 

aaa तत्तादात्म्यापन्रल्लादित्यथंः। किच्ितस्थौच्यमिव्येतदिन्दु तामित्यस्य 
विवरणम् | किच्धिद्हिस॑खतयेति तत्खौल्यप्रकारकथनम् । रुध्यन्मुखकमा- 
विभक्ततयेति तन्निबन्धनाभिधानम् । कमंणोऽपूर्वावखस्य विपाकावखा 
तावदुक्ता--स जानाति विपाका्ेति। तस का्योँन्मख्यावस्थेयसुकेति च्नेयम् | 

तरङ्गमूलभूतेव्यादि । टदृष्टान्तामिघानम् । खतः स्तिमितस्य समुद्रस्य यो हि 

NECA मूलभूतं तावत् aa ard सच्चलनं तददिति | 

विचिकोषुषेनोभूतेति च तवरावान्तरदशभिधानम् । तदाह-परिपकेति। 
aan अपि प्रतेः खगतकमं णामपूर्वावसखातः परिपक्रावस्थायां Fea 
तदविभक्गतया वतेनमवसानम्। स इह घनोभषेदिल््थ;ः। तदथमिति। 
निरतिशयस्च्छेच्छान्नानक्रियालक्ञणोऽयं व्यापारोऽभिप्रेतः। यद्यपि प्रकतैः 

सखातन्त्ावस्येयं बिम्बादिशक्तिप्यन्ता ततः परमेवेच्छादिशक्चवस्थाः। वच्छति 
च-बदिर्मुखसत्सातन्वेयच्छान्नानप्रयन्ेति | किन्तु तव्राप्यवान्तरावखासमीक्तायां 
तदुचिवच्छादुपपत्तिरिति । ननु यद्येवभेवंविधो घनोभावस्तदहिं कोदग्बिधोऽसौ 
बिन्दुरित्यचादह --बिन्दुः कमेभिन्नं रूपमिति । प्रकतेरेव प्रलयावस्यातो यत्परि- 
पकदणानन्तरं ware: कमभिर्भित्रं सखाकारनिरूप्यं रूपं सोऽसौ fire: । 
परिपक्लैरेव कमं भिरभिंदयमानं रूपं घनोभाव इति भेद इति भावः ॥ ४१॥ 

aa कालेन भिदयमानस््वित्यादेरयमथं; । स बिन्दुखिधा भिद्यते। तेच 
भेदाः waa विन्दुनादवोजलकच्षणा इति । चेतनानां मलिनमिखरशदभेद- 
तस्तदोयमदहदादोनां तिधा मदात् तज्निनाद(दान)भ्रूतायां प्रङ्ञतावप्येवं तिभेद- 
संभव इति । बिन्दुनादवोजानि च शब्दा प्रक्रिययोः षाधारण्पदानोत्य बबोडव्यम् | 

अर्थान्तरमाह- एवं परस्मादित्यादिना । परस्मादिति त््लादिति शषः | 

इच्छासत्वादिरूपतामिति | इच्छान्नानक्रियारूपतां सत्चरजस्तमोरूपतां Bears: | 
ततेच्छादि शक्तिभिरत्तरसरगेषु तत्तदिक्षतोनां प्रतिः aarfequy तासासुच्वावचो 

वेचित्रममिति विभागः। सम्बध्यमान इति संभेद se भैद इति भावः 

तवर फलं हेतुतया दशंयति-नरहौवि । चित्संबन्धमिति। कालस्येश्वरस्य 
चिद्रूपलादेवसुक्तः । अचिद्रुपस्येति च्छेदः । प्रकतितच्छस्येच्छादि रूपस्येति च 
शेषः। इच्छादोनामिति विशक्तौनामेव ग्रहणम् । यतो वच्छति-नवानामपि 
भमैदानामिति 1 मायातच्छक्तितद्नतप्राणिकमंविषयभेदेनेति। प्रल्लतितच- 
स्येवान्तगंतो विकल्योऽयमुक्तः। तताचिच्छकतिमातं तावग्मक्घतिः। तखाः 



प्रथमः परल ४१३ 

aad खेशिढकालप्रयोज्यं खकल्पिततदौयव्रिमूतिंहिर खगभाद्य खिलचेतनां- 
शेषु नानालादिप्रल्यकरमवान्तरश्क्िमातं माया तथा च वच्छति-माया- 

तच्छं खरूपाच्छादनविक्तेपात्मकमिति। मायाया अष्यन्तगंतं तेषां परिच्छिन्न 
खरूपतादिप्रत्ययकरमवियालच्णमवान्तरशक्तिमाच मिह शक्तिः । माया त्नयेव 

खकौोयकाय तेषां संसारित्रलक्तणं विधत्त इति तस्याः शक्तिरिय मिष्यते | 
तस्याः शक्तेरप्यन्तगेतं यत् तद्रतप्राणिनां प्राक्तनभवोपाजिंतं कर्मजातं तदिद 
Hal नच केवलस्य कमंणोऽवस्थानमिति तत्समवायो मलिनोऽचिदंशोऽप्य- 
भ्युपेयते। यच्छवप्रक्रियायां प्रक्लतितच्चं व्यपदिश्यत इति। किञ्च माया- 
तच्छ तयोरपि किच्चित्कर्मभ्युपेयते तद्व्यतिरेकेण तयोरभिव्यक्तौ निमित्तोपयोगा- 
दिति। तत्र सकलचेतनानां यानि afa खानि aatgatfe कानि परि 
पाकावस्थायां सामान्यविशेषरूपेणए fem भियते । aa सामान्यांशेन waa: 

दत्पत्तिविंशेषारीर्निजनिजमोग्याभोगायतनाययुत्पत्तिः। aaa विशडदतर- 
विश्दभिखमलिनतया fad प्रकतिमायादिखमवायि भवतोति विभागः । ततश्च 
मायादोनामपि विचिको््धैनोभरूता कचिदभ्येति चिन्दुतामिल्यवसख्ावयं समान- 
मेव qi तथाच मायादिष्वपि बिन्दवस्थामापन्ेषु waaay सत्सु 

छत्स्ापि प्रक्ततिबिन्द वस्था प्राप्ता संपद्यत इति qa स्युलसच्छपरत्वेनेति ठत्ता- 
नुरोधाधसुकतम् | परसच्छस्युलत्ेनेतयेवाभिप्रायः | सगंप्रकर णौचिल्यादिति ॥४२॥ 

नवानामपि मेदानामिति। प्रक्रतैस्तावतनिविंषधतयेव प्रथममिच्छारोनाम- 

भिव्यक्तिः । ततस्तासां मायाविषयतया aah क्रियाव्यापारपयेन्तवेलायां माया 
सखोचितरष्युन्मखकमाविभक्ततया खाकारनिरुूप्योत्यत्रा भवति । ततस्तासां 
तदीयशक्तिविषयतया प्रहत्तावैवं agate: । ततश्च तासां तदन्तं तकम विषय- 
तया wae तदुचितमलिनाचिदंणयोगतस्त दुत्पत्तिरिति क्रमोऽववोदव्यः 1 तच्च 
fafa: मायाशक्तिः कर्मेत्येव सिद्धानां वाथाल्म्यमित्यथः । मेदमिति वा पाटः | 
खान्तर्गेतं भेदमिल्यथैः । afafearafa प्रासङ्किकभेतदिति ara: बिन्दुरोश्वर 
इति \ नवसपि परिच्छदादिमेदेषु यश्चित््रधानः काललक्तण ईश्वरः स विन्दु- 

frag: | नादस्तस्या इति । प्रक्ंतैरिति शेषः । चिन्धि रमिति । चिदचित्समप्रधा- 

aise विवक्षितः 1 बोजमचिदंश इति । प्रकतिलच्णोऽचिग्रघानोंभो seta: । 

यश्छन्य त्तं -चि प्रधानं ततः पूज्यं द्रवयं Tatas हितम् । 
तयोः समप्रधानत्वसुपाधिः कालरूपिणः ॥ 

इति । तद्व्यापारप्रधानम् । wad खरूपप्रघानमिति भेदः । 
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इदानीं मन्विणां हितमेव दशेयति-एतदिति । परेच्छादिनवके विन्दुनादा- 
feaad तथेच्छादितिशक्तिमातेऽपि ad तथेव चबिन्दुतश्छमातरेऽपि ad waa 
संभवात् तत्सवेमप्येतदिव्यक्तम्। मन्त्राहत्तिसमय इति निजेषटमन्बजपसमये | 
वच्यति च लवे खापरटले--पुनध्यीत्वा संपूज्य जपिलेति । तथाखयोगेन areata | 

qa च कालयोगे-जपादनन्तं फलमिति। तत्सर्वमपोद्ाभिप्रेतम्। न 

सक्देवेतदनुखन्धानमित्याहठत्तिग्रहशिन सूचितम् । माव्राह्नत्तिसमरय इति वा 
पाठः | प्रणवम्ात्माहत्तिवेलायामिति। उक्तं च योगप्रकरणे-योगौचिव्येन 

बिन्दादियोगः सूचित इति । तधा बिन्दुनादर्दना व्यापिन्यादिदरेशेति । ततो- 

न्मनोमात्ाया यावत्परेच्छादिसंख्यमाद्रत्तिरपोह सचिता। सखानुभवेनेति। 

परेच्छादोनां खकोयपरेच्छाव्याकारेणेत्यर्थः। अनुगन्तव्यमिति। सग्क्रमेण 
वा संहारक्रभेणए वादेः प्रथल्यान्तमनुसन्धेयमिल्यथः। खरूपसखेनेति। मन्त. 
टेवतातच्वावखेन | वच्छति च लिपिपटले- तामिति परं चिदाब्क{मिति। 

हृतरेखापटजते च--तामिति परध्यानमिति। तथा च वोगप्रकरणे-पूववत् 
खरूपस्थो भवेदिति । तच्च खरूपमियदिह् ग्राह्यमिति सरूलवचनेनैव दशयति 
वच्छति fifa शब्दब्रह्मेति शब्दावगम्यमयै हि atfaafafa च तदचनम् । तत 
चायं जातोऽ; | तत्वं तावत् खरूपं तदभिन्रलात्  त्लसंज्नापि तदन्ता नपायाच 
प्यन्तोवागरूपा बिन्ुशक्तिरपि सखरूपमेषेति । यदच्चति--शबदब्रह्मणोऽप्युध्वं 
मिल्ादि। तथा श््दोच्ारणकाकते तत्साक्तितथान्तरल्रेनावगम्यमथं बिन्दाव्सक- 

fafa 1 wad प्रयोगः । मन्वजपसमये खयमनवच्छ्ित्रत्छस्वरूपस्थो(पः सो)्नो- 

शक्तिवि शिष्टतत्खरूपो वा समन्वजपं fama यपुनबिन्दुखरूपः समन्वजप॑ं wat 
तद्गतविन्दुनादबोजाकारतथा तटन्तगं तच्छादिश्किमात्गतबिन्दायाकारतया 

पुनमयादि विषयोत्तरोत्तरदेच्छादि गतविन्दादयाकारतया च जपोऽय सगेक्रमः। 

क मेविषयक्रियादिगतवोजनाद बिन्दुक्रभेणए aaautias: संहारक्रमः। एवं 
योगतः खरूपावस्ितावपि प्रणवमावाभिजंप्यमानमन््रान्विताभिर्वानुसन्धान 
कायम् । जिन्दुखरूपत्वे तु नादनादान्तादिमाता aft स्युरिति ॥ ४२ ॥ 

aa बिन्दोस्तस्मादित्यत्र कालेन भिद्यमानश्त्त्याद्यक्तो मैदोऽभिप्रेतः। 
अवश्यपश्चन्त्यात्मक एव | परावाग्रुपस्य तु नित्यलेनोत्म्ययोगादिति । भत सच्छ- 

म्थ॑माद-बिन्दुरित्यादिना । उक्त इति । चिन्प्रा्रज्योतिष इति वा विन्दु 
tat एवोक्तः । उक्तयेति । तत्छस॑न्नेति गोजमचिदंश इति वोक्तया । संबध्य- 
मानादिति संभेदः संबन्धः। स चानादिनित्य एव । अत्र साच्चादिबिन्दुप्यन्ता- 
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थं गतयोधिदचिदंशयोः सम्बन्धोऽभिप्रेतः। तत्र afafe नित्यो विन्दुतच्े तु 
fama इति fa. साक्तित्वसंज्ञावसख योरप्यन्मनोशक्तियोगादेतदुपपत्तिः | 
यदुक्तं ज्नानक्रियाशक्तिरूपेण प्रकाणएविमशेरूपेण चिदानन्दरूपैण वेति । उभया ` 
मेदलकत्षणए इति चिदचिन्मेलनात्कः। यदुक्तं -नादस्तस्याखिन्मिखं रूपमिति । 

देदोप्यमान इति। निरावरणचिन्मयत्वादिति भावः । प रपश्यन्यात्क इति | 
परायाः संभवमातं पश्यन्त्यास्त् त्म्तिरिति ज्ञेयम् । म्ले तव्यक्तात्मको Baa 

इति चोभयथा पदमित्यथौत् सूचितम् । रवो नादः 1 स एवेति | अव्यक्तामकलात् 

कुर्डल्िनोव्य क्रात्मकत्वं त्भिलप्यत दति विहतसित्यपि द्रव्यम् । कोऽसौ रव 

इति । गवाश्वादिलक्षणएः प्रसिद्धः शब्दः अन्यो afar सूले खुतिसम्पनरेरिव्युप- 

दे शप्रधानलवं शब्द रहस्यत्वं चोक्तम् । यदा शब्दब्रह्म णोऽप्युपाखनादि सूचितम् ॥ ४४ 

मुलेऽन्तर्दितत्रिमेदं axed खरूपं महानित्येदं प्रसिद्टस्य तश्छस्योक्तम् । aa 

चोन् भेदान् विद्रणोति-तिमेदा इति । प्रक्षतितच्छे शब्दगुणनामत्यन्तस॒च्छते- 

त्यन्तरुदितपदटेन सूचितम् aa गदहतोऽह कति सथेत्यन्तरुदि ततिभैदगदना- 

त्मकं भवेदित्यर्थः ननु कस्तदहिं महददङ्ारयोरभेद इत्यत ब्राह--अतेत्यादि | 
स्वैजगदाखयभरूत इति । तदभावे जगतः प्रलयदरैव स्यादित्यथंः। ॐ ्तणदि 
शब्दां इति । स faa’ "स तपोऽतप्य त'इत्यादिःप्रसिदिरुक्रा | कस्ये दमोच्षणएमि- 
aid तदध्यत्तस्येश्वरस्येति ज्ञेयम् । seat afata | तया तदतो महतो ग्रह- 

शमित्यवबोदव्यम्। तदभिमान इत्यक्कतिश््दत एवेतल्सिदिरिति भावः ॥ ४१५ 
मूले भ्वतादिकेव्यवर भूतादिकानां मेदानां क्रमो afafafa समासः । क्रम- 

श्देमेतदुक्षम् । पूव भूतादिकादहद्ारात् शब्दतन्भाव्रादोनां सगं इति । अत एव 

वच्छति-तैजसवैकारिकाहङ्ारयोभू तालुग तयोरिति | भूतादिकतैजसवेकारिक- 

मेदक्रमादिति कचित्पा ठः! कालप्रेरितयेति। शकतोनियन्ेष्वराख्न परकाले- 

नापरकालान्विेन प्रेरितयथेल्यथंः। एतदभिप्रायैणह--कालो दिविध इति। 
गुणघोषयुजेति | सच्वादिभिः aaa शन्तघोर मूटादिवेचिव्रययोगः। 
घोषेण तु निजनिजवाचकसंबलितत्वम् । यदा शब्दरूष्टिमाचविषयभेवेतत् | 

प्राक्तरन्दवशन्दतच््वस्य विवर्त विकतिख्लीभावोऽयं शब्दतन्मात्रसगं इति । 

अत एवादह--पूर्वक्तो रवः शब्दत्रहमेतोति | शत्तयेत्युपलक्ितादिति शेषः । सवेत 

खकौोयकारण्जातविशि्टाटेव कार्यषत् कार्यान्तरोत्पत्तिरित्यप्यनेन सूचितम् | 

शब्द्ाद्व्योभेत्यत्र ATA भूताः MAT गुणोनाः स्युरित्युपस्कारेण सम्बन्धः | 

स्युरित्यत््च्यमिप्रायम् । तदाह--धराद्या भूता उत्यन्ना इति । स्मशेतस्तेन 
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वायुरिव्यवर शब्दादिव्यनुषद्गः | शब्दादुत्पन्रः aida शब्दे नान्वितादायुसत्यत्र 
इति तदर्थः । एवं ताभ्यां रूपादद्िरित्यादिष्वपि द्ृटव्यम् । क्रमेण गुणोना 

इति। गन्धरखरूपस्पशंगब्दैः पञ्चगुणा “faa विना चतुर्गणा अप इत्येवं 
प्रकारोऽभिप्रेतः। शब्दादोनाभेवेति। पञ्चोकरणभ्यपगमादस्मिन् क्रमहद्ाभ्युपगभे 
मेदोऽनेनाभिहितः। शब्दस्यैव काटिन्यमाकाशः शब्दान्वितस्य ane कारटिन्यं 

वायुरिल्यादि नेयम् ॥ ४६॥४७ tt 

खमपि सुभिरचिद्मित्यादि qari खरूपकथयनमभेव न तु लक्तणाभिधानम् | 

खरूपकथनं चेद प्रज्लतभेवेति दशंयति-विमेदगहनात्मकंमित्यादिना । सुषिर 
चिद्कमसाधारणं खरूपात्मकं fas यस्येति समास; । एवमितरेऽपि खरूपपरतया 

व्याख्येयाः । रसवदिति । रस इद्र द्रवः! न्यासप्रयोगादिशेष तयेति । न्यासो 

निजतच्छन्धासो वणं तच्छन्यासश्च | तत्र Wane तेषामेवं प्रतिपत्तिः स्यादिति 
क दाचित्तग्मन््रेषु तदनुषङ्कः। यथा ॐ आराकाशमण्डलसुषिराकाराय सितवणणय 

सदाशिवाधिष्ठिताय नम इत्यादि | 

महदहङ्ारादोनां तु उत्तमेव मण्डलम् | Maletai ayarafafa ज्ञेयम् | 
प्रयोगं तु वच्छति-एतवयन््रं पाथिंवमर्डलगतं स्तम्भन इत्यादि । आदिशब्देन 
भरूतयोगो भूत संहारसर्गाविव्यादिग्रहणम्। यदुक्त - मण्डलबोजाधिष्ठाटसदहिता- 

fafa 1 सितेल्यादिनेति। बव्णनामाकारविशेषखत्वमिति सूचितम् । सितमा- 

काशमण्डलम् | शितः Ala | श्वेतरक्तसु पाटलः ॥ ४८ ॥ 

खस्तिकां कोणव्रययातमिति सम्बन्धः । शेषेण खस्तिकलच् णसुक्तम् | ज्वाला 

चेयं भवति । तदुक्त--दद नहेतियुतं तिकोणमिति । aa अ्रज्ञोपेताधन्दमदिल- 
waa: । मध्ये वोभयकोवयोर्वम्बजयु ताधचन्द्राकारमिति। बिन्द्विनिग॑ता 
इति । शक्तचन्ितादहड्गराच्छन्दादि त्मा तोत्प्तिरिव्युक्तप्रक्ततितया agua 
इत्यथे; । निगेतपदेन खातन्त्यादियोगोऽपि तासां ख्यापितः ॥ ४९ ॥ 

प्रयोगाच मेवेति। न्धासप्रयोगादिशेषतयेत्यथं; । भूवन्यासे ad न्यासः 
मण्डलबोजाधिष्टाठटसडितानित्यादिषु प्रयोगः। आदिशब्देनौलयानिक आभिः 
सकलोकरणमित्यादिकमसुक्तम् | नादकलादिभरता इत्यस्यायमथः । नाद- 
बिन्दादिश्रूतकलारूपेण wat विक्षता इमास्तासां प्रज्रतय इति । सर्गक्रमाभि- 
प्रायेण नादादिग्रहणम् | 

अर्थान्तरमादह--तासासित्यादिना | स्थुलवाचकां णमिति । सल्लो वाचकः 
सखखानुगतशब्दतत्वमेव | यदा नादविन्दादयः। saat tT Aas wT 
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वाच्यवाचकद्ययश + + य एक एव स्वैः पदाथं इत्यभिप्रायेणांशग्रहणम् | 
यहच्यति-अभिन्री रवो वाचकांश इति। नादः कलादयस्ेति समासः। 

कशब्दस्य सूधेवाचकात्वादूर्वाथेत्वम् | लादौनामिति। समस्तानामिति ara: | 
तिधा योज्यभित्येकशेषप्रक्रिययेति भावः । कश्ब्देनेदेति | कमनुखारः। तव्योगि- 

नोऽपि कशब्देन BM! तस्य च नादकशब्देनावयवेकशेषः स्यादिति भावः 

नादकलादिशब्दस्य भूतशब्देन योजनां तु वच्छति- तेभ्यो wat इत्यादि, 

तन्मात्राभिमानिबोजोदवार इति तन्प्ात्ाभिमानिनीनामासां शन्दयतीतादौना 
मिव्यथः। तासां ख्लवाचकां शमिति ह्यक्तम् । तन्मात्ाणामप्येतान्येव बोजानि । 

अपञ्चोक्तबोजोदार इत्याकाणमाव्रादोन्यपञ्चोक्ूतभरूतानि तदभिमानिनो 

नामप्येतान्येव बोजानि। लादोनां सर्वेषामिति व्यस्तानामिल्धंः। लादय 

आदयश्चेत्यवयवेकशेषः। ल आ्रादियंस्येति सिदवर्णतिरिक्षस्यैव लभ्यत्रादिश् 
इकारसिदिरिति बोदव्यम्। ननु नादकलाग्रहणिनेवेतत्सिदमिति नेवाह- 
नादशब्दोक्तस्येति। स्वंसम्बन्धादिति। लादोनां सर्वेषामिति विदहतभेतदिति 

भावः। Et द्वोमित्यादिसवषु हकारथोगः कारणन्वयादिति बोदव्यम् । यदा 
शब्दादुव्योभेत्येवमुक्ान्ये वपञ्ोक्लतानि विवच्छन्ते। ततश्च कऋमवदिपक्तेऽप्येतान्येव 

बोजानि भवन्ति) पच्चोक्षतवोजादोनोति। परस्परयोगेन fanaa भूतानि 
पञ्चोक्ततानि। नादकलशख लादिश्चादिशेत्यवयवेकशेषः। तेभ्यो भूता इति। 

खवाचकतो निष्यत्तिरका । सा च तदभिन्नखभावत्वात्तद्रूपैणणभिव्यक्तिरेव | 
तदादह- तदरात्मतयाभिव्यक्र sfai a पुनरेषां विनियोग इति। sad) 

यदच्छति-मष्ये पञ्चोक्ततभूतबोजं लिखिवेति। तधा च पञ्लोक्लतभरतबोजानि 
मूधादिषु न्यसननिल्यादि। मण्डलबोजाधिष्टाटसडि तानिति चोक्तमिति ॥ ५० ॥ 

पुययोरुभयोरित्यत्र नस उमयोः पुययोरिव्यनवयः | नस इति नासिकायाः | 

दण्डसंस्येति। मध्वगतदण्डसङ्टमेनोद्भूतो वायुः एथिव्युदयं सूचयतोत्यभि- 

प्रायः। एवं तोयादोनामपि प्रतिपत्तव्यम् । तोयम इत्यभयोः पुटयोरिति 

सवत्र योज्यते। तनृड्वेयमिति। कालोद्धवाप्यस्तोति सूचितम् । वच्यति 

च -योगाद्धमेवेति | 

तदुक्त--वश्यस्त्नयोभूमेरपां णन्तिकपौषटकञ | 
मारणे मोहने चाग्नेरुदयो देह कालयोः ॥ 

उत्साटोचाययो वीथो; शान्तिके निविषौक्षतौ | 
आ्आकाशस्वैवमन्यानि खानान्येषां प्रकल्ययेत् ॥ इति 

AR 
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आदिशब्देन कार्यारम्भे फलसिद्धयादिपरिन्ञानमप्येवं ara fanaa सूचितम् i ५९१ 
परासद्धिकमिति gaa सम्बध्यते। सरगक्रमेऽनुपयोगात् प्रासद्धिकत्म् । 

वर्णद्यभिधानेऽपि समानभेतत्। व्योजि मर्दिव्यस्यायमर्थः । व्योख्यन्त्भागे 
afaea वायुः तस्मिन्रन्तर्भाग कचिटेवाग्निरेवमापः एथिवो च । एयिव्यामप्यन्त- 

भगी सव॑भूतानि एवमिलयमुत्पत्रानां खितिरिति। oad चिदेव प्रकतिरिति 
तावदुक्तम्-कचिदभ्येति बिन्दुताभिति। म्रक्लतावप्यन्तभागे कचिदेव महा- 
नेवमहद्ार अआकाश्यखेति दश्व्यम् | 

तदुक्तम् - त्रह्मार्डं पाथिवं दछयेतत्सवेभ्रुताखदोदरम् | 
जलाद्यावररैचैव सप्तभिबेहिराघ्रतम् ॥ इति । 

अर्थान्तरमाह पञ्चोकरणमाडेति। व्योखनोतरेषामं शाेशोऽतोक्तः। तत्सम्बन्ध 

इति। व्योन्नि यो वायोरंशस्तस्िन्निलयथंः। एतप्रागपि qaaa aware 
चेतदिति दशेयति-मरुति व्योभेल्यादि । लथाद्युपयोगितयेति। भूतसंहार- 
स्गादिग्रहणम् | व्याप्यस्येव fe व्यापके संहारः सुप्रतिपादो भवति। यदुक्तं 
qa पूवं बाच्यवाचकरूपमिव्यादि ॥ ५२॥ 

भूतानुगतयोरिति | यथा ane शब्दान्वितस्यैकं कायं वायुयंथा चाकाशस्य 
वाय्वादिचतुरन्वितस्यैकं कायं WAT: तथा तैजसाहङ्घारस्य शब्दान्वितस्ैकं 
काये ओखोचमित्यादयववोदव्यसमिल्यभिप्रायः। Aa) रैजसाच्छछोतादोनां 
वै कारिकादागादरौनामित्यथ; 1 कचित्पाठविपयेयः | 

तथा चोक्तम्- वेकारिकात्त् जातानि aa लक् चन्ञुषो तथा । 
fear घ्राणं च प्रद्धेव तानि बुदौन्दरिाणिदहि॥ इति। 

वुदेस्तत्तदर्थनिश्वयार्थानोन्द्रियाणि qatar प्राणस्य तत्तद्थंकरणार्थानि कम 

न्द्रियाणोति भेदः । तन्मात्राणणं शब्दस्यर्णव्याख्यात एव योवाद्यधेत्वं सिदमिति | 

वागाव्य्थानाह आचाय वचनादाने इति। समनो बुदिरहङ्ारचित्तमपि 

करणमिति! Matetat बहिःकरणत्वाटेतदन्तःकरणमर्थाट् भवति । ag- 

त्वस्यां एव मनश्चित्तमपि । यदा तैजसादङ्ारकायसुभयमिति। केचिदु- 
भयैन्द्रियाण्यपि वेकारिकाहद्ार कार्यास्याइरिति ay anys ॥ 

aa भरुतेन्दरिेन्द्रियाथेरिव्याकाशदोनि भूतानि खोतरारोनि वागादोनि 2- 
न्द्रियाणि शब्दादयो वचनादयश्च azat: । वचनादोनामपि ग्रहणदापैलिकोऽयं 
सङ्गतः न तु fa) ततश्चागिनिमन्तादिषु वरुतश्लाथेमेतत् | महागणपत्यादिषु 

मह दहङ्ारमनोयोगोऽनुष्टवादिष्ु ल्मादिधातुयोग इत्येव सर्व॑मववोदव्यम् | 
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तक्पञ्चविं शतिकेति खाथ कः । अभिप्रायान्तरमाह-त्पञ्चविंशतिकैत्यतेति | 
तत्कल्पनाया इत्यस्या इति षः । ataaafafa । (नि)व्यताभ्युपगम एवमिति 

भावः व्यानन्दकैखेति। गायत्रादिषु वरंतच््वापैत्तयायं arias) तथा- 

शब्देनापि पूवेवदिल्यवगमादिति भावः ॥ ५५॥ 
qe करोपितेरिति नित्यः wera: | मनोऽहृड्गरबुदिवित्तानि तु करणानि | 

चतुविशतितक्छाभि प्रायभेवैतत् | अत्रापि सक्ममभिप्रायान्तरमाह-- तच््वान्युक्तानो- 

त्यादिना । इह faanea uafafdafaaafa भावः। सिदमथे दशयति 
—aa इति | गायव्यादिष्वेवमपि वणेतच्छन्यासः स्यादित्याशयेन fare: | कैवल- 
तच्छन्यासे लोश्वरादोन्येव त्वानि स्युरिति! व्यवहारशेषतयैति । यथा तया 
प्रलतिभेदादिनो(ने)व्यादि । केषाच्चिन्मन्ताणसिति + + योग इह cat | 

अर्थात्सोऽपि तत्तन्मन्ोचितो योगावसरे कायं इति गम्यते। तच चैवं प्रयोगः । 
वणेतच्त्वानि मूलाधारादयाषोडशान्तं व्यवखितानि सङ्लपय क्रमेण वर्शे; संह- 
व्याखतमाखावयेदिति 1 आदिशब्देन टेहश्दयादिग्रहणम् । करणोपैतेरव्यकत- 

महद हङ् तिभरुतानोल्यनयोरन्यतरेण देहं संहत्य ृजेदिति । संहारन्यासेन प्राण- 

यामसहितेन वा संहारः । तथा सर्गन्यासेन सगं इति | qa प्रणवेन awa वा 
तस्वावस्थां विभाव्य प्रणवेन विचिकौष॑घनोभूतैत्युभयं संभाव्य प्रसतितच्तेन wafer 
qaqa पुनः प्रणवषटर्केनेच्छादिसत्वादि वयदिकं पुनः प्रणएवव्रथेए माया- 

तच्छ्कतितद्गतापूर्वाभिव्यक्तिञ्च विधाय महदादितत्लमन्तैस्तत्तत्सगे विभाव्य पञ्चो- 
करणं भावयेत्! रववैष्णवादिपारटेष्वपि समानमेतदिति ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 

सूले ad रज इति a faedafa विधेति प्रागुदिष्टतिमेदाभिधानम् | 
तस्या इति परप्रक्तिग्रहणमित्याह--सूलकारण्भरूताया इति । नेवं विक्तताया 
मददादेरेव वेति भावः। qa तन्म्बन्धादिति। गुणविकाराणां प्रागुक्तम- 

हदायखिलविकारेष्वेवान्तरविभागतयानुगतिकधनम् | तत्म्बन्धस्तटन्वयः | 

मेदवितवैरिति । णन्तघोरसरूढादिलक्तरैरनेकविधैरित्यथंः। अभिप्रायान्तरमा् 
~ तस्यास्तविगुणात्सकत्व इति ॥ ५८॥ 

न्यासयोगविशेषांखेति। न्यास्योगान् वच्यमाणन्यासानिति। प्रणवादि 

fafa प्रणवहल्लेवयोः ओबोजादोनां च ग्रहणम्। न्यासस्य WAS 
वेपुरगायव्यादौनामपि वंपशश्लिनां awa) कामनानुरूपेणेति। खेच्छ- 
यान्यतमकतिपयसमस्तानुष्ठानसुक्घम् | यदा देववेदादितत्तदथवभीकरणं कामना 
तदलुखारेशेति | दशेयत्रिति प्रपञ्चयतोत्यधः सम्बन्धः । देवा ब्रह्मविष्णुसद्राः 
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सूर्य वारवग्नयो वा | खरा अ्नुदात्तोदात्तस्रिताः | मरतः प्राणदयः श्रावहादयो 
वा। वैश्वानरा अग्नयो गाहपत्यादयः। काला भरतादयः। शक्तय इच्छादया 
उत्सादप्रसुमन्वशक्रयो ati प्रसिद्वा वेति विवरणम् । पिङ्लेडासुषुम्ना वेत्यथ, | 

अन्यचेति । वत्रिदोषविलिङ्गादिग्रहणम् । तत् संबष्येति । कारणतानुगम्येत्यथः | 

लोकानां सखितय इति । स्यीदयायभावे विशखक्तयः स्यादिति ata: चरन्दय- 

विरतमिति। प्रसिद्मण्डलावारेणोदयादिकमुक्घम् । सूयन्दु वेश्वानरा रज.सक्ल- 
तमोऽभिमानिन इति । मण्ड़लच्रयोपेतमिति । अयमिह प्रयोगः। अं सूये 

मण्डलाय नम इति नाभिपद्ये विन्यस्य ब्रह्मषैदानुदात्तप्राणभूलपकगाहंपत्य- 

भूतेच्छाधमं पिङ्गलावातानप्यन्यतमकतिपयसमस्ततया daa विन्यस्य संपूज्य 
मूलाघारोलितचिदग्निशिखया सहोत्तरोत्तरसंहारक्रमेण षोड़शणन्तस्थानन्दारत- 

मर्डलान्तरेश्याऽखतमास्रावयेदिति। चरन्तोति। चरगतिभकच्तणएयोरिति 
धातुः । परमानन्द्मिति। यदुक्तं-मां षोडशन्तखितमखतमयमिति ॥ ५९ ॥ 

% एवं तावदगिनिसूयोदिदेवताविषये त्छान्युक्तानि । इदानों शिवविष्खादि- 
विषये तत्त्वानि वक्तमारभते- ननु सवेमन्तसमानल्रेनेति। नाग्निसू्यादि. 

मन्प्राघान्येनेति भावः । साक्षादनभिधानादियान् प्रश्नः संभवति । सत्यसुक्ता- 

नोति च वक्तुवेचनं णिति ai चिन्मात्न्योतिः शब्दाभ्यामिति । चिन्मात्- 
मधिछानम् | तदेव खपरावभासकतया ज्योतिः arat भवति। अनाहतत्व- 
मव्याहतिरसङ्कः | अ्रकारलक्तितार्थाविति | सवंखरतन्मा वरूपोऽकारो वोजसुक्ः | 
अचिन््ाव्रं बोजरूपमाह त शिवः | तस्य चिदरूपावच्छिन्रलादाहतत्वम् | कथ्येत इति 
सवे चानुषङ्गः | एतच्छ दतक्वपञ्चकमिति शेव इति शेषः । sad मन्त्रप्रयोग: । 
अं अ्रनाहतरशिवाय नमः च्रं अनाहतश्क्ये नमः। भ्रं आहतशिवाय at आहत- 

Wa इत्यादि इत्येवेत्यविन्मावश्कोच्छान्नानक्रियालक्षणल्न्तु समानमिति 
भावः। अत प्रथमं प्रणवेन परपुरुषतष्छमपि ग्राह्यम् । षोयरावला्चेति। 

यथा घों परमेष्चात्मने वासुदेवाय नम इत्यादि । खरूपाच्छादनविक्तेपात्मक- 

मिति। खाधिष्टानचित्खरूपस्याच्छादनमर्था न्तरप्रत्ययश्चास्याः «aural यथा 

शएकरिकायामिदं रजतमितोति ata: | ननु शदपञ्चकेऽपि समानमेतदिति नेत्या 

--शएदइपञ्चके त्विति । कुतो विक्तेप इति भावः। aa हेतुमाह - तस्येश्वर. 

रूपत्वादिद्यावच्छेनेति। विद्या चिव्छरूपसभावः aaa ई्वररूपाणयेता- 

‘ee! चि्रावस्याचित्रियन्तलमिह fate इतोश्वरग्रहेन सूचितम् । 
ननु मायादोनामपि नियन्तासाविति । सत्यम् । किन्तु जोवचिदेषामधिष्टा- 
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नमित्यभिप्रायेणदह-मायादिकं fafa: नन्वेकमनैकशक्तियोगाददैतविरोध 

इत्य ताह --एकेवेति। अन्तमुंखत्वं॑दैतार्फूतितः स्ाधिष्टानचिद्रूपनिष्ठत्म् | 
विकासतारतम्याच्च विद्यादितत््लोपपत्तिः। afsded चिदाभासनिष्ठत्वम् | 
सङ्ोचतारतम्याच्च मायादि तक्छलसंभव इति । तदुपहित इति मायादिग्रहणम् | 

तेषामिति tata । वैष्णवेऽपि यथाहेमेतग्रतिपत्तव्यम् । मायाविक्तेप इति । 
जाते सतोति शेषः । ईष्वरेच्छैषेति। शिवचिदधिष्टानत्वमस्या उक्तम् । अरस्य 

च सप्तकस्येति। शदाश्दस्येति भावः । जोवतश्छ एषैति। ad तावत्तदेव 
व्यपदेशमात एव तु मेद इति भावः । अन्तभूतमिति aga तदुपहित wa 
जोव इति। पशोरिति। मायादोनां पाश्त्वात् पुरुष एव॒ पशरभ्युपेयते | 

सुखदुःखमोदल द णमिति । सत्वादिगुणयोगादिति भावः । 

ननु स्वादयुत्यच्यनन्तरं मायातच्छक्चा्युत्पत्तिः पू वसुक्तेति। सत्यम् । किन्तु 
waa शक्तितच्छेऽपि शडतरसक्छादियोगेऽपि तथा न व्यवहार इति मेदः । 
प्राणतच्छेनेबेति। परपुरुषस्य जौोवत्रविवच्ायां vafacfa प्राणो व्यपदिश्यते | 

जोवनस्य प्राणधारणरूपत्वादिति बोडव्यम् । vat: स्थूलां शत्वमपि प्राणस्य 
सूचितम्। शवे तु + ++ बिन्दोस्तस्माह्िदयमानादितोति। aaa भिदय- 

मानस्तिव्यादि शेष वेष्णवेऽपि समानमिति भावः। fare: शिवि इति । परो- 
ऽनाइत शिव उक्तः । स चार्थाच्छुदविद्यापयंन्त इत्याह- तस्मादिति । भिदयमानात् 
परिणम्यमानात् | कथं परिणाम sagan प्रकारण । सोऽपि कथमिति माया- 

दिरूपेणायं परिणाम इति | 

अभित्रो रव इति। मायाद्यर्थाविभक्तः सन्निल्यथंः। अव्यक्तामक इत्यव्यतं 

प्रक्तिरित्याह-प्रकतितच्वाक इति । awa तु न मायादिरूपैण परिणामोऽ- 
स्तोत्येव भेदः ! सर्वतेति। शवे वैष्णवेऽपोति। अथ शबैऽवान्तरमभेद एव शाक्त- 
मिति Ramat शक्ततश्चाभिधानमित्याह- निदत्तिसंन्ना चेत्यतेति। कथमेत- 

दिह सचितमित्यत आह- स्युरिति त्रयोदशेव्युपस्कारः । तावादिभ्रूताविति । 
चिन्दादयो बिन्दुकलानिरोधिकाः। नादादयश्च नाटान्तश्क्यादयः। उन्मन्यादोनां 

खरूपं गायतोपरक्ते वच्यति -- पणेसंविदात्मना स्थितस्य प्रणवस्येत्यादि ॥ # 
इदानोभेष सगे; ya इत्यमुं वादं विद्णोति--अ्रथंङृष्टेरिति। काय 

स्येत्यवंगमसाधनत्वं विश्वस्योक्तम् । यतः प्रपञ्चस्ित्यतर समुत्पत्रणन्दानुषङ्कः 

कतः। तदिति चोपस्कारः। ब्ह्यानवच्छितरं caqawa: zi विश्व- 

fafa विश्वप्रतोतवी Aaa: प्रयोजनवाक्छयोरेष सगं; waa इत्यत्र 
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सम्बन्ध; । तस्मादिति चाथीदध्याहारः। तदाह-तस्माव्छृष्टिरर्थवतीति । 
अथवेति । एष सर्ग एव ससुत्पत्र इति सम्बध्यते | एष इति प्रत्यत्तसिदस्यानु- 

वादः। स एषति । तस्य परोक्नभूतपरात्मरूपतया विधानम् । खृजतोति सगेपदं 
कर्तरि व्याख्यातम् | fafastat मवतोत्याह-योऽसाविल्यादि। कुत इति। 

कथभेतह्तम्यत इति भावः। aaa इति च सत्तास्फुतीं परमात्मलक्षणएतयोक्ते । 
किमिवोति। किं प्रयोजनमभिसन्धायैत्यथंः | तत्सा्तितयेत्य्थादध्याषहारः | 

एतदेव पद्यमिति । शेवतक्वावगतिपूविकैव वैपुरतश्चावगतिरितोदानीं 
dea | अव्रैवसुत्पत्र एष सगं इत्यनुवादः । एष इति प्रक्षतरैवतश- 
परामशः | तदटाह्यं समुत्पन्न इति। fad प्रतीयत इति तवरापूवैविघानम् | 
विश्वपदं विद्वण्णोति-प्रमेयप्रमारेति। प्रतीयत इति संग्रहसमोक्तायां zat 
चेति शेषः। तत्र खुतिमाह--प्रमेति । तेपुरमन््ानुछानमपि वेदिकभेषैत्यपोह 
सूचितम् । वच्यति च-सस्सप्रदायादिति। शेवतच्छेऽपि किय्रभेयमान्- 
तच्चमित्यादयपेक्तायामाह~-तवेल्यादि i मायान्तसमिति एथिव्यादिमायान्त- 

प्रमेयरूपमिति । प्रमाढशिवतच्चकल्यितशक्रावारोपितलात् । तदुक्त--युमाकां 

विषयवन्रङ्कतिकायेत्वेन तस्यां कल्यितत्वादिति। वैदयय्येति। साच्यतथा 
प्रवीतियोग्यतोक्ता। प्रतीतौ होत्यर्थात् साल्तिणि wife लभ्यते। तदाह-- 
afafa सतौति। स परमश्िवोऽवगम्यत इत्यत्र संबन्धः । यतः प्रपञ्चस्त्ित्यत 

भवतीति शेषः । प्रपच्चश्वायमुक्तः रैवतच्छव गं ्रयामकतक्लत्रयरूप इत्यभिप्रायैणाद 
- यस्मादिति साच्छेव व्वर्थादधिष्टानमपि सम्प्ययते। किमात्मतयावगम्यत 

saa उत्त -सरवतच्लरूप इति मन्तक्तभिसु aai—ee saad 
इत्यादि! Baafeaaafead प्राखादेऽपि टेहोत्पत्तेरकथितलादथंस्य 
मध्यमान्तलवादा शब्द्खूशटिभित्यस्येवेतदिशेषरणएम् ॥ ६० ॥ 

ननु पश्यन्न्त एव शब्दसगं उक्तः बिन्दोस्तस्मात् भिवयमानादिति। उच्यते | 
गुणघोषयुजेति मध्यमावस्स्य शब्दस्य ग्रहणम् | तदन्वयविधानाच् भर तेन्द्रियेष्वपि 

तदनुगतैः wea मध्यमापौषोक्तैषेति। नन्विह कियन्मध्यमापवं वैखरोपवं 
वेति जिज्ञासायां छल्खां णन्द्पवेक्गधिसुपदिश्ति-ततेल्यादिना । परावाक तद्ं- 
रूपिणोति aude विशेष्यते । यदुतत--तत्छवस्य पारमाथिकस्य deter | 
प्रक्षतितच्वान्तमिति।  विचिकोर्षाघनोभावैच्छासच्वादययवान्तरद शयो गादटेव- 

सुक्तम् 1 यदा शेववैष्णवयोराहतशिववासुदेवादिप्रकतिप्राणन्तग्रहणार्थ॑मेतत् |. 
इन्द्रियान्तमिति । मदहददद्ारतच्ातोभयेन्दरियाधंमयमिवयर्थ; | पच्चोक्ततमिति t 
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समश्टिव्यष्टिरूपं wad इति । मूले agen इत्यत्र ven उपटेशः। नासौ 
खाकारेण किन्तु खकायाकारेणेत्याह - तस्य क्रमेणेति । याघात्म्याभिधान- 

सुपदेशः। प्रवल्येत इति । महता प्रकरणेन क्रियत इत्यर्थ; । बैन्दवतत््वरूप- 

शब्दतव्रह्मणोऽपोति। यदुक्तं बिन्दोस्तस्माहधि्यमःनादिति। याघात्म्योपदेश्न- 
मक्लल्वेति । तदि तावत्कटव्यं प्रधमप्राप्तत्वात् साररूपलाच्वेति भावः। मूलेऽतः 
परमिति शब्दब्रह्मणोऽप्युत्तरं त्छसुक्तम् । आत्मा adiadduarafa साक्िणो 
ग्रहणम् | सखरूपसंबेव्यत्वेनेत्यनन्य गोचर तेनेत्यथः ॥ ६१ ॥ 

aan व्यापोति सामान्धदेखयौत्काकारग्रहणम् । waa व्यापिलं 

feasua! तदेव च ब्रह्मत्म्। तत्तावदिषहास्तोति चाभिप्रायः। शब्दाव- 

गम्यमिति सप्तमोसमासः। ततर Baraat लभ्यत इत्याह - शब्दोचारणकाल 

दूति। अर्थशब्द इद पदाथंवचनः। तदाद-बिन्दाव्मकमिति। बुधास्त्छ- 
निष्णाताः । इह तावन्मुख्यतया wed ane चेषितव्यम् । तदुभयं च aa 
नास्तीति दश्यन् विठणोति- $तरस्येति । शब्दे fe प्रकाणकांशो रहस्यसुप- 

निषद्भरूतं भवति तन्न स्थूलस्य रवस्यास्ति। ब्रह्मत्वं च निरतिश्यस॒च्मतया 
व्यापित्वं तदपि arta: ॥ ६२ ॥ 

aaa ded इति । संस्युतिरान्तरतया व्यािः। कारणत्वादिति । बैन्दवं 
तच्छभेतदिति युक्तमिति भावः | सामान्यवेैखरोरूपस्य न कारणत्वम् | विशेषाव- 
धारणाथं इति। त्वदुक्लशब्दादयमिह विशेष इति प्रतिपादनार्थं इत्यथः । 
सामान्यत्रखर्यासतु कायत्वात् waa संस्य॒ तिनं स्यादिति भावः । wa इत्यमेनैत- 
शितम् । यस्मात् स सट संस्य॒तस्तस्मात्स एव देषु यावद्थ॑विस्तत ्रावि- 
भवति | तदभावात्त नैवं सामान्यवैखरोरूपो रव इति । अचर यावदधे विस्तत 
इति ब्रह्मत्वं साधितम् । आविभंवति प्रकाशत इति प्रकाशकत्वमपि fade: | 

मूले भूताकर इति पञ्चक्ततभूतानि लोकाद्याकारा्यक्तानि। सङ्कल्यविकल्य- 
निश्चयविमर्शनात्मनेति faunetufaaia: । विमशंश्च मनोवुद्धयादिधमेतया 
सङ्कल्पादिलच्ण इति aa सङ्ल्पादिज्नानभेदो विमशंसु wea 
इत्येवमभिधानमिति ॥ ६२ ॥ 

तस्याविभीवप्रकारप्रदशेनाख्मिति। तस्याविर्भावप्रकार एव तावदिदानीं 
दर्शयितव्यः। यदच्छति-निर्घारितमथंमेषेत्यादि । मूलाधारात् प्रथमसुदित 
दूत्यादि। waa प्रलपतोत्यादिच। सच मूलाघारादिप्रतिपादनसापेत्ततया 

दोत्पर्निप्रकारेऽपि efta एव सुप्रतिपदः स्यादित्यभिप्रायः। किच्च पर 
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देवताया; खाविद्ययैव देहिल्रमित्यपि दशयितव्यम् । यतो वच्ल्याचा्यः- 
maser परं ज्योतिष्कला केतन्नतामियादिति। तथा-वहुना किं परं पंस 
इत्यादि | तदनुक्तौ तु--अरध व्यवस्थिते तदेवमस्य शक्तित्वमिष्यत इत्या दयनुपपत्तिः 

स्यादिति । किच्च सखावरादिरेडष्वपि स्याच्छब्द ब्रह्म भिव्यक्तिरिति सर्वजातिकथ- 

नम् । परदेवताखरूपानधिगभे पर्यायेण स व॑जात्यापत्तिरिति । वैराग्योत्पादनार्थं 

च ग्भावस्थाकथनमप्येतद्थ॑म् वच्यति च- उक्तमपि गभेवासमित्यादि इति | 
qa कालनुत्रायामिति ई्वरस्याशेषकायनिष्ठतया प्रेरणसुक्तम् ¦ गुणन्तः- 

करणामनोति समष्टिव्यटिग्रहणम्। सव॑तच्लामकत्वोपलकणाथंमिति aafe- 
raat सर्वेषां ग्रहणम् । व्यष्टित्वानां तु लिङ्गदेहान्तानामिति faq. 
सत्यामिति चोपस्कारः। यदा टेहाधिकरणे सप्तमो ॥ € ४।६५।६६ ॥ 

मूलेऽम्बुयोनोति। योनिभूमिः । अदशनादितिच्छेदः । सखेदजोत्पत्तेरिति 
च शेषः। आपः प्रधानं येष्विति समासः । पञ्चखपि भूवक्कयपां स्वेदो मेदः 

+ + + स्त्रीवल्मोककारिणो। चणभङ्गुराः खल्मकालेनेव विनश्वरा i 
शक्तशोणितसंपुटादित्यर्थीद्गवादिमिथ नसंप्रयोगजादिति लभ्यते। कालेन 

भिन्रादिति। कालोऽपि हिविघध एव। प्रक्रभिष्यतोति सयश्चरणसुक्तम् | 

संभावनया प्रायेणेवमिति सूचितम् । वयोभेदाः परिभेदाः। मूले ग्राम्यातः 
क्रियातो या खतिस्ततः संभवो यस्येति समासः । fal: संप्रयोगो ग्राम्य 
far) खुतिः तदा शक्तशोरितयोः खवणम् । सवेतक्लानामिति। पुरुष- 
तत्वाभिप्रायम् । यदा शेववेष्णवादितक्छाभिप्रायम् ॥ &७॥६८॥६९॥७०॥ 

qa खस्थानतश्ुतादिव्यादि जननप्रकाराभिधानम् | खस्थानतश्रुपतादिति 
ग्रास्यक्रियायामिति शेषः । शक्तस्य खं स्थानं पसि शक्रादयः । शक्तादिन्दुभिति 
यावति तदाविष्टजो ववस्ुव्यापिस्तावतो ग्रहणम् । आदाथैति योन्यन्तराविष्ट- 

लिङ्गाग्रादिति भावः। मारत इति स्रोगतो गर्भोचितो वायुः । शक्लशोणितयोः 

प्रभवदिग्मेदादायुमेदः । aad fear रक्ताश्यगतं शोणितम् । परमं गोजमिति 
शरोरपरिणमोचितं विन्दुमित्यथः । अस्याश्चेति ग्राम्यक्रियाया; प्रलतत्वात् 
स्तिया इति गम्यते । मूलत इति रक्ताशयप्रदेणदेव न तु योनावपि शक्तच्युति- 

प्रदेशादिति ara: | यदव्ययं कालो यदा गभाशयं प्रविशति तदा गर्भाशयं 
नेष्यतोव्येवसुक्तो wad । नेष्यतोति संमिश्यमाण्स्य alain: सूचितः | 
अथ संमिखधैन्मरुदित्यपर एव गर्भाचितो वायु; ॥ ७१।७२ ॥ 

aad नाम योषोलखमिति मलमिति संबध्यते । ल्रगादौनां खदेहत्वेन 
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सखामतयाभिमाने मायेव प्रधानं निमित्तमिति तत्कारणस्य रक्तस्य मायोयत्रम् | 
मल्नादोनामेवमभिधाने कर्मैव प्रधानं निमित्तमिति तत्कारणस्य शक्तस्य कार्म 
लम् । तयोर्भयोरप्येवमभिधाने खरूपस्य परिच्छित्रलमेव प्रधानं निमित्तमिति 

तदेक्यस्याणवत्वम्। नामपदेनागमप्रसिदिरुक्ता | यदा प्रक्षतिरेव wt यदुकम्- 
अङ्गनासु विशिष्यत इति । सैव सप्रयुयुक्तायां मावा भवति । तदुखल्ाायोयम् | 

पुरुष एव च पुमान् सोऽपि संप्रयुयुक्तायां कर्तुतया भोक्ततया च कमेमयः तदुखलवात् 
HARA | यस्तु जनिष्यते स प्रागवस्यायां परपुरुषे लोन: सन्नस्यां दणयामविद्यो- 
दोधादत्न्तपरिच्छ्ितरत्वेनाणरिति। तम्रुक्तलात् तदुभययोगस्याणवत्मिति | 

अ्रभिप्रायान्तरमाह-योषोलखं रक्तमित्यादिना। wats मायोयल्लादिकसुक्त- 

fafa मदः ¦ अनुशय्यणशत्वहेतुलादिति । यो मायादिलक्तणं खोपायमनुशेते सोऽनु- 

शयो जनिष्यमाणो sta: । तस्याणुतप्रतोतिः शरोरनिबन्धनेति हतुरुक्ः । मायो 

यल्वादिप्रतिपादनस्य वेराग्याथंत्वात् तदुचिततया शएक्लादौनां मलव्यपदेशः ॥७३॥ 
qa सृ्मरूपाणोल्याखिव्येतदन्तं asa) सृच््ाणोत्येतच्च तत्काल- 

विशेषणम् सर्वेषां adiofsafafa । स्वेषामपि qari सर्वेऽपि सयावरादि- 

चतुविंधा उपाधयो न कतिपयत्लानाभेव किन्तु जरायुज 22 स्वेषामपि 

खमभिव्यक्ति्नं तच्लेवमितरेषु Sadat भवतीत्य; | लदन्तोनोत्येतदयु्तिं 

त्रजन्तोल्यस्य विवरणम् । चतुविंशत्तच्चसंगुक्तदेह वानिति aarat aa सद्गाव- 
मावमुक्तमिति सैदः। हदयैन्दरियगोलकायुत्यत्तौ स्फुटो हत्तिलाभः स्यात् । 
वच्यति च-बडदारेण कुम्भेनेत्यादि | ततस्तद्गभेमारुतः dans संवधयतोति 
वाक्यम् । गभ॑मारुतः स्तिया गर्भाशयगतो वायुः । dat विलोडनम् । 
संवर्पेयतीत्याप्रसवं तद्व्यापार उक्तः । व्धनसाधने तु मातुभुक्ञरसाव्वदिल्येतद् 
भवति। ना स्यादिति टृशब्दस्य प्रथमैकवचनम् । पुमानिव । सख्रगतेरिति। 
तस्मिन् मिलिते मन्ते तदोयजोवस्य देदमाते युक्तिमाश्ट नजन्तोल्युक्तनयेन 
fama: | aed ad च सान्द्रोभावकिट्टादिविक्नियानिवन्धनम् | 

तदङ्कैव सान्द्रोभरतं परेऽहनि fase इति सुलान्वयः ¦ कथं fanaa इति 
मातुरङ्गु्ठसम्ितमायामि बुद्बुदाकारमिति योज्यम् । मातुभृक्ञरसान्मवदिति । 
भुक्तमोदनादि। तस्य रसः सारः। स एव तस्याता खरूपसुपचयकरत्वात् 

तयुक्तमित्य्; ॥ ७६।७५।७६॥७७ ॥ 
मिलितादपोत्यव्र तस्मान्मलदयात्पूवें ead दयं एथगेव ससुन्रभेदित्यन्वयः | 

वौोजयुग्ममिति ठषणफलदयसुक्तम् ॥ ७८ ॥ 

48 
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ऊध्वं तु नुत्रभिति। किञ्चिदिति शेषः । नोदनं प्रेरणम् । तच सुषु्राख्या 
नाडो संठत्ता भवेदिति प॒नर्धेज्यम्। दत्तेति इनत्ताकारलं वोक्तम्। अग्नो 

घोमास्मिकोति। ade चिदगनिशिखाया भ्रग्रायामूलं सोमादतधारायाञ्च 
नित्यसद्धा वादेवसुक्तम् । प्रक्रतिपुरुषा यास्मिको चेति। aa alae: 
प्रकतिपुरुषात्मकत्वम् । आदिशब्देन बिन्दुनादात्मिकोत्यादिग्रहणम् noe ॥ 

नाद्योदंयमिति सम्बन्धः ॥ ८०८१ ॥ 
या वामसुष्कसम्बदेत्यारोडापिद्गलयोगंतिक्रमाभिघधानं प्राणयाभेऽनुसन्धाना- 

थम् । वामसुष्कोतिच्छेद इति । यद्यवाममुष्केतिच्छेदस्तदा efaufuaa पदमि- 
त्येतदपि afaaa | तठेडापक्ते दक्तिणवत्ताख्यमां षप्रा्िः। पिङ्गलापक्षे तु वामांस- 

जतुन्तरप्रा्िरिति विशेषः | दत्रिणसुष्कोलयेतिच्छंद इति । यद्यदक्तिणसुष्कोलेति 

शिव्यते तदा वामरश्वगव्येव पदं स्यात् । पूवंवच्च विशेष इति ॥ ८२।८३ ॥ 
qa याः प्रोक्ता इति सप्तान्धा नाडयो मता इल्येवमिति भावः । वामनेव- 

जिद्भादक्तिणनेतरं पायुदक्िणवामखवणि प्रजननमित्यासामग्रमिति जेयम् । व्यापि- 
कास्तनाविति | नेवरादि गोलकपयंन्ततया adfefa भावः । faefsfefa at एवं 

Mat इति शेषः । काचिन्राड़ोति तस्य टेहमातरस्य नाभ्यग्रतया बह्विमुखी नाडो 
भवति । लगिद्द्रियनाडोयं श्नि विश्वोदरो वा नाभेति काचिदिवुक्तम् | 

यथा तव्पुष्िमाप्रोतोति | 

तदुक्गम्-मातुराहारवो्यण षड्विधैन रसेन च । 
alfa निवदेन वधते स दिने fea इति। 

मातुरादहाररसजेरिति पोषणप्रकार उक्तः। मलघातुरसांशेषु घातुरुपचय- 

करोंऽशः। क्रमादिति कालक्रमो रसारूगादिक्रमश्च गह्यते ॥ ८४६ ॥ ८५॥ ८६॥ 

पर॑ज्योतिष्कलेति । या परदेवतायाः खाविदयाकदल्िता जोवचिन्माचलच्णा 

कला चतुविंशत्तत्वसंयुक्तदेह वानित्युक्ता सा क्रमे तस्मिन् छृदयायतनसम्पने 
सति लब्धदत्तितया क्त्ख्रटेहाभिमानयोगितेन केतन्नसंज्ञां लभत इत्यथः । 

रुदोषदूष्यमिति । वातपित्तक्ेमाणः fader: ल्गदगादिधातवो 

दूष्याणोति | न तन्सावंतिकमिति। केषुचिदेहेष्वनुपलम्भादाशद्ोपपत्तिः + + 

शारोराथेविचारका इति योगविदो भिषजो वोक्ता; ॥ ८७॥८८॥८९॥९ ० ॥ 

थेन देहः प्रवल्यंत इति ¡ नानाविघचेष्टाभिप्रायम् ॥ ९८१ ॥ 
न्नानयोगक्रियानिष्टानां हितायेति। ज्नाननिष्ठानां तावदेवतातेकतायामव- 

स्ितखखरूपतस्त्वदायुमंम निश्वास saunter श्वासेन सकलजगद्दैतविकल्य- 
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लकत्तणाहरुन्मेषसुच्छासेन च तदुपरमलक्षणराविनिमेषं चानुसन्दध्यादित्येतदितं 
भवति । योगनिष्ठानां तु खासोच्छासयोरदहोराचानुसन्धानं क्रियानिष्टानां लदहनि 
रातौ ATT TS कम॑ण: श्वास SHIA च प्रवतमान आरन्धः | एवमयनदय- 
मपि प्रतिपत्तव्यमिति । शअ्रपिशब्दोऽगन्यदयससुचयाथं इति । aa समोरणोऽपि 
समुदेतोत्यन्वयः | अग्निरिदह चिदग्निः तस्य तस्तमयो दादशान्त इत्यववबोदव्यम्। 
बाद्योदयसमुचचयार्थौ वेति । अव सूलाधारेऽपोलन्वयः । बदिदिषडङगुरऽप्यु- 
देतोत्यपिशन्दाथेः । मूलाधारे सखसुदेतीति। ततो यथधायोगमिडापिङ्गलाभ्यां 
गच्छन्नासिकाविवरेणाग्रतो बहिहादशङ्गुलपरिभितोदेशेऽस्तमेति य॒नस्तचो- 
देति। ताभ्यामेवागच्छन् सरूलाधारेऽस्तभेतीति तात्पर्यार्थं; । इनः सूं; । इतर - 
रूपणितरेतरदिति । इन्दुरूपैणाघोऽपानदत्तौ रातिरित्यथः । सूर्य॑स्य सरूलाधार 
उदयो बहिदिषडङ्गुलेऽस्तमयः। सोमस्य तु विपरीत इति ara: | चिदग्नयुदय- 
Ua षोड शणन्तेऽखूतसोमोदयो स्रुलाधारेऽस्तमय इति ज्ञेयम् । We वामदकिण- 

नाडोभ्यामित्यपरपूरवपत्तयोरप्यपलक्तणं द्रव्यम् ॥ ९२ ॥ ९.२ ॥ 
चेतनाधातुरिति + + विरोधा्थेनेति। अत्र बहधा विदुरपोत्यन्वयः। 

यदययपिससतधा तधा वेद तथापि तदनुपपन्रमिति तदभिप्रायः तदाह- 

न होति । यच्चेतनाधातोरपोति वान्योऽभिप्रेतः । रेतःश्ोणितजमिति । ताम्बूल- 

पूगचर्णनां योगाद्राग इवेति भावः। तदुदहारेणेति । मातुरभ्यवहायमन्नमनु- 

प्राप्चस्तदभ्यवद्ारेणए तदुदरगतः सन् तत्पाकजरसाविष्टः काचिन्नाडो afeag- 
wate ada aE तदेहमातमाविशतोति भावः। कैचित्कमफलं fag- 
रित्यत्र प्रागनुहितपुतीयकमफलल्वं॑त्रपत्योत्पत्तेः सवेपत्तेषु समानमेवेत्यभि- 
प्रायैणाऽर्थान्तरं दशंयति-ञ्रपत्याथिनामिति। यथोक्तेति वैद्यशस्तरग्रहणम् | 
्रह्ारोऽभ्यवद्ारः | विद्ारोऽभ्यच्नस्रानासनादिः | खद्ाऽपत्य वाज्छा । अ्रादि- 

शन्देनाभिमताकारपुतचिन्तादिकसुक्तम् | तदतिशथे च तदोयदेहमाविश्य 

तदेहमाव्रमाविश्तोल्व्थं; | परंघाम्नो व्यात्िमिति । प्राक्तनकम॑णः परदेवतातच्छे 
पूवैतया वस्तस्य विपाकसमये तदुचितदेशसंभविनि aren तत्कमव शात् 

तत्कमं फलोपभोक्कतयांश्णवच्छेदावेशसंभव इति भावः । व्याधिमिति ae 

व्याप्तलादयत्र यतोपभोग उचितस्तत्र ततांशषेशः स्यादिति सूचितम्। यदा 

व्यात्तिमात्रमेतदिति | 
तात्पर्थान्तरमाद-सर्वगस्येति। निसर्गतः खगतानां मनोवुददौन्दरियादि- 

maaan तत्सा्तिरस्तन्निमिन्तकोऽशवच्छेदसंभव इत्यथ; । कित् 
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कर्मप्रकारन्न इत्यत्र दौपादीपान्तरं यथेति दृष्टान्ते समस्तं दार्छन्तिकं प्रति- 
बिम्बितमित्यभिप्रायेणाह-दोपादिति । कश्चिदेवं ब्रूत इत्येवं शब्देन aq सूल- 
वाक्यार्थ waa. अत्र पितुरिति दोपसानोयसुक्तम् । तत्रं धामेति च दौोपा- 

न्तरख्यानोयम् | तदर्थमाह- तस्य fuquafai आत्ान्तरभूतः afafa भावः | 

सीजस्कमिति चाज्यस्थानोयम्। मारुतेन fafa दोपयिटसयानोयमुक्तम् तदा 

cue संक्रमसमुचितो यः dared टेहात्मनेत्यादिनोक्तम् | शक्तधातुत 
इति तु वर्तिखानोयमिति विभागः। शक्तधातुत इति शक्तधातुददारेण 
संक्रान्तमित्यथंः। tema सक्लत्सम्बध्य मटनोद्धेकविलोनादिति संप्रयोगसमये 
पितुरेव देदहाभिमानिजोवरेतन्येन dag शक्धातोविंलयः सक्लद्धावातिश्य- 

प्रा्िसमये संभवति। ख च विलयो सैथुनव्यापारसिदमथनप्रकषंतो waa: | 
+ + अस्मिन् पके जोवस्य नित्यत्वमनित्यत्वं॑वा स्यादिति ॥९.६।९ ५॥९ &॥९ ७] 

कथिचित्यवर भोतिकव्यापते वपुषोति गभा शव गतं टेहमातसुक्तम् । भोतिक- 

ग्रहणेन मनोबुद्धयादोनामिन्दरियाणाच्च भरूतविक्षतितया तदभ्युपगमः सूचितः । 

कुतश्िदेत्येति यत्र कुत प्राक्तनं कम्फलसुपभोगतः च्य नोतं तत wae: | अभि- 
प्रायान्तरमादह-अनिमित्तभेषेति। न कुतञ्चिदप्यागत्य ्रपि तु ततेव सहसाभि- 

व्यज्येति भावः । जन्मकाल इति प्रसवसमय एव न निषेकादिस्षमथेषवित्यथं; ॥ ९८ 

बहुना किमिति मतान्तरमप्ये व॑जातोयकं ae वक्त शक्यते तेन किं स्यात् 

waa: | परं da: सातिध्यात् प्रविडम्िता प्रक्षतिरेवमापञ्चल्रात् प्रतत 

इति संबन्धः । चैतन्याभासोदय इति चैतन्याभासस्य जोवचिक्लत्तणस्य 
पर॑ज्यो तिष्कलेति प्रागुक्तस्य प्राक्तनदेहापायखमये तस्मित्रेव परप स्यभित्रतया 
खितस्योदयो मायातच्छक्तितद्ृतप्रारिकमविषयमेदेनेलयुक्तरोत्याभिव्यक्तिः | पञ्चत्वं 

का्मफलोपभोगावसाने SEAN मरणम् | अथं भावः-- नात गभेदेहे तदान: 
प्रवणः अपि तु खोपाधिना प्रकतिविक्लतिलच्णेन सह पिटढश्क्तादिसंएलतया 

गमौ श्यप्रा्तिः। तस्य चोपाध्रैयमरण।वखं प्रहत्िरिति | 

यहा चेतन्धाभासस्योदयोऽनादिसिष्च एव विवक्ितः । ततः प्रतेः प्रवत्तिरपि 

नित्यैव | सा चाकवल्यात् भवतोति | यदच्ति-आमोच्तादिल्यथं इति । अच 
nad: खाधिकारोपरमपयन्तमिलयं तत्तङ्ववरूपैण पयोवशो विजन्बणमिव्येव न तु 

निष्पद्यमाने 22 तदाव्मप्रवेणो aaa: | गुणभित्रेटर तदितरेति गुणसाभ्या- 

वसात इति। जोवात्मनः प्राक्तनटेहन्तये प्रकतेस्तदुपाजि तकर्मापूरवेण सह गुण- 
साम्यदशायां खितिरित्य्थादुक्तम् | इत्यादिनेति | पञ्चादौ प्रवतत इत्यन्तेनेति 
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> ie ee भावः। sada इति । ‘maa भिद्यमानसु' ‘car सश्ुतयवः ‘arene’ 

सदोषटूष्यमिल्यादिविस्तरोक्तानां संरेपेग्णभिधानमित्यथः । aged शएरोरावस्थाया- 
मिति। तत्त्वेषु पर्थायशो wed mites: । अनेन भावावसाने सदङ्भोचोऽ- 

प्य्थाग्रतिपादितः । पच्चभि्भी तिके at: युक्तेत्यन्वयः । शब्दस्पर््णदयश्च गुणाः | 

पञ्चे न्दरियाथंगेवयेतदिष्वणोति पञ्चकमेन्द्ियाथंरूपेणिति । बुदोन्दरियार्थानां पञ्चभिश्च 
गुणेरिव्यक्रल्वादेवं विहतिः । पञ्चवुद्िप्रभाविनोल्येतदिहणोति योतादिजन्येति । 

gtawenfeqey दहक्ताः । वाद्यं प्रविजुम्धणमेवमुकम् ॥ ९९॥१००॥१०१ ॥ 

अथाभ्यन्तरमारभते- सेवेति समनुप्रोपसगणामिति समनुप्रबदेत्यत 

सम्बडधिद्रूपस्य प्रकत्या संह साक्ितया सम्बन्ध; | अनुवन्ध; कारणतया सम्बन्धः | 

प्रबन्धोऽन्तयभितया सम्बन्धः । waa चाविशेषात् acca: सात्िष्यात् प्रवि- 

जम्पितेत्यतापि सखमानभेवेति ज्ञेयम् । यदा तु सङ्कल्यविकल्यक्तत्या तदा सा मन 

इत्यन्वयः | मनसो दत्तिरिह सङ्कल्यविकल्पेत्य॒क्ता | 

यदा पुननिंशिनुते तदा बुदिसंन्ना च स्यादिति निश्वयन्नानं ae: हत्तिरिति 

चोक्तम् । यद्यपि महानेव बुद्धिरपि तथापि तदध्यत्तमेदादृष्त्तिमेदः। यत 

उतौ- सव॑जगदाखयभूत ईत्तणादिश्ब्दाथं इति 

यदा ज्ञातारमात्मानं प्रवेत्ति तदाऽहंकतिः स्यादित्यन्वयः 1 नेदं साकितया 

ज्नातुवदनमिव्याह-अहभेवेति । अतापि प्रागुक्ताहङ्गाराद्ठत्तिभेदः | यदुक्तम्-- 

दचितुस्तदटभिमनोऽहङ्मार इतिं | 

यदा सा लन्तरभिलोयते तदा चित्तं चेति सोपस्कारमन्वथः। अन्तरिल्ये- 

तदभिप्रायमाह-साकिणोत्यथं इति सवेहत्तिनिरोधावस्यचित्तमिति भावः | 

यदुक्तं योगशित्तदत्तिनिरोधः ¦ तदा दषः खरूपेऽवसखयानमिति  शरोरान्तं 
परिणामकदम्बमिति। कदम्बश्ब्दः समूहवचनः । संचराचराव्नि चेति 

सवंशरोरोत्पत्तिः। aa सखावरादिशरोरमेदः प्रकतौ कालनुत्रायाभिवया- 
दिनोक्त इति fata: संग्रहेणेति । विस्तारवचनस्याशक्यत्वाल्ञोकादोनां च 

विस्तारत्वादिति ura: | Gata waa इति । शब्द् ब्रह्मेति यम्रोक्मित्यव 

यग्मतिन्नातं तदिति भावः । date । दितोयपरज्ञे विस्तारावसर दति ata: | 

सूते निर्धारितमर्थमित्यव्र यदैषां निर्धारितमथे खथं करलेव्ये्ञयितुं यतेतेत्य- 
न्वयः । नि्घारितं gen निितम् समोक्ितमथंम् । यदुक्तम्--आन्रा बुद्धा 

समोच्यार्थाकनो yea faaaafa | प्रयतविशेषेरिति। खृष्टल्रमोषल्खष्टलं aren 
विवारसंवारावित्येवमादयो ward | इतरेशचेत्यन्तःकरण्णनां ग्रहणम् । Asa 
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सङ्कल्यविकल्यनिश्चयविमशेनात्मनावि्भवतीति। aa wate मदं 
पराप्ता शरोरावस्यायाभिव्येवाथेः | तत्कालविशेषणं Faq बिन्दुस्फुटनोद्ववस्येति । 
स्फुटनं मेदनम्। यदुक्तं बिन्दोस्तस्मादित्यादि। रव इ परा atta 

पश्यन्यादिक्रमे शेव्यक्तलादिह यतेतेव्येतद्यतनं वागिन्द्रियावखायास्तस्या व्यापारः । 

wag तस्या मनोबुद्धगादिवदवस्थान्तरमिति । सा यतेत रवस्य प्रविजम्मितमिति 

मेदाभिधानम् | वैखरोपयन्त इति | पञ्चा शद णपर्यन्तत्रमुक्तम् ॥१०२।१०२।१०४॥ 

दति प्रयोगक्रमदोपिकायां प्रथमः पटलः । 

श्रीरस्तु । अथ दितौयः ace: | 

पटलसङ्नतिमाष्ह -उक्तमपोति। सविशेषमिति 1 वच्यति च- जन्तुः षडङ्गो 

Ga स्यात्! AAs यदा प्राण इत्यादि । वैराग्याय समिति । यतो वच्यति- 
प्रसूतिखमथे सोऽधेत्यादि । इदितोयपटलारम्ध इत्यनेनाध व्यवसिते लिव्यथ- 

शब्दाथौ ऽप्युक्तः | Wo विच्णेति- एवमिति । रे वन्नप्रवेशे व्यवदखित इति । 

VHA प्रकषतिविकाराव्मकल्नात् तत्सबिडितस्य Sara तत्र प्रवेशोऽपि नैसगिक 

एषेति तावत् गतपटलते खसिद्धान्ततया व्यवखापितम् । तथैव च सति खगते- 
म॑रुदग्न्यक्तिरिति तदोयतच्लान्तगेतवाय्वादिसंभवात् तस्य गभ॑स्याधानत va 
प्रति वधनोपपत्तिरिति भावः। कैषांचिदवयवानां मासेनाभिव्यक्तिः केषां 

चित्पकषेशेव्याद्यभिप्रायेण सरले मासपकाद्यपादानम् । वदा बसरेखादिपरिमिति- 
सच्छा शोपचयप्रतिपादना्धे चणाद्युपादानम् ॥ १॥ 

सूले जन्तुः use पूवे स्यादिति पूवंपटलोक्तचतुरखदशायाभेतदिति ज्ञेयम् । 
अन्तराधिश्वेति मध्यप्रदेशः | पुनः षडङ्गेषित्याद्युरःकक्तस्तनादयं चेत्यन्तं वाक्यम् | 

सुखावङ्गष्वकिनासादिःप्रत्यज्गजात प्रत ् तिकथनमेतत् ॥ २ ॥ 

ततः स्वौङ्वान् विभुरिति वाक्यान्तरम् । कालेनेति यदि तस्मिन् वातादि- 

दोषा अनुगुष्णः स्युः तत; कतिपयेन कालेनासौ गर्भ यथोक्ललक्णो जन्तुभंवति | 
यदुक्तम्- मारन तु शिरो हाभ्यां बाद्वङघ्रपायङ्गविग्रह इत्यादि । तदनुगुणतायां 
dad केव्न्च्य॒तेरजन्तुलं पूयभावो गभ॑खंसनं वा स्यादिति भावः ॥२॥४॥ 

प्रसूतिसमये स जनितं qe: केश्येदिति। प्रसवेदनोत्पादनसुक्तम् | 

संछतास्यसुषुगनाख्य इति मोहमेव किलेच्छतोल्युपरि सम्बन्धः । संठतास्यां 
सुषुम्नाख्या नाडो यतेति समासः | सुषुम्नाया सुखं दादशन्ते मूलाधारे च। 

तदुक्तम्-अवाङमुखलमप्यस्तोति। तेन निरतिशयक्षच्छगतस्यापि खखरूपा- 
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नवभासोपपत्तिरितिःसूचितम्। यद्वा प्राणापानयोस्तस्यां खेच्छाचारनिरोघतस्तदा 
प्रजञभितेरिति प्राणदिन्नोभोपपत्तिरिति। अवाङ्सुख इति! प्रसवानुकूल- 
तयाऽवखखितिरुक्ता। गर्भाशये + ~+ ~ सितिरिति। अनिलचोदित इति । 
प्रसख्तिवायुप्ररणयावाङ्मुखताटपपत्तिरिति भावः | तस्या ग्रहरयामिति | 

वच्यति च -तच्चोयमानं fear ग्रहणं पूरयेन्युहः । इति । शत् तद्रतं 
पुरोषम् ¦ gu gaat पापानाभिव्यतुभूतदुःखाद्यपल ऋणम् | 

तस्या; कायाग्निना दग्ध इति । यथा लोहपात्रे Mea लिप्तोऽग्निना पच्यते 

तददिति wa: | ae: क्वित्राङ्गवन्धनःइति । केदो mileafufa विवरणम् | 

्रयुद्वारपरोतश्ेति | दुःखदुगस्धिनाधसत्योद्नारेण प्ररो त विग्रहः | तत्पायुदारगोचर 

इति प्र्युदवारसंभवकथनम् | यदेतदप्यपरं वैराग्यनिमित्तसुक्तम् ॥ ५॥ ६ ॥ ७ ॥ 

तदा प्रह्लुमितेरिति । प्रत्तोभवशादश्धा गतिरिव्येव Tea । संपिर्ित- 

शरोरस्तिति | संपिर्डन + + मोक्तमेव किलेच्छतीति । स्प्यत्प्तिस्तावदयुतं 
daira | तथा च मोक्ेऽपि स्मतिसंभवः | यदपि सप्तमे सासि स व्युत्पत्तिः | 

यदुक्लम्-- कललघनावयवास्ित्वग्लो मस्मतिखमुद्धवाः क्रमशः | 

मासेष्वशनोदेगप्रसवा गभगस्य स्थुः ॥ इति । 

किन्तु तस्या बाह्यवायुपयेन्तमनुठत्तिरिति। इदानीं asad खावस्याचिन्तयो- 

इेगिऽपि समानमेतत् | परोक्तत्लादिति। autaarnfafa शेषः । इदानोमिति। 
प्रजातप्र्रदस्याधिकारावस्थायामिति मावः। मोत्तग्रहणं तत्साघनजातो- 

पलन्षणम् ॥ ८ ॥ 
aa परस्परमिति प्रारेनापानस्तेन च प्राण इत्यथः । समानव्यानयोरपि 

मिधःसम्बन्धोपलक्तणमेतत् ॥ < ॥ 

प्रयादयष्वेमिति प्राणापानप्रतिबन्धामिघानम् । म्रूलाधारादूष्व प्रयान्तं प्राणं 
बदहिददिंषडङ्गुलेऽपानः प्रतिवश्राति तं च ततोऽधः wate’ मूलाधारे प्राणश 

प्रतिबन्नातोति भावः यदा समान इति समानव्यानतम्बन्धाभिधानम् | 

कायागिि्जाटराभ्निः। यदच्यति - अधस्तस्याः प्रधानागम्निरिव्यादि | सम्धुक्तणं 

समिन्धनम् | पाचितुमिति । खाशयागतमभ्यवह्तं पक्तभित्ये;ः। वच्छति च - 
तच्रान्ान्तरसंश्िषटं पच्यते पित्तवारिणेति। तत्पक्षमुक्तं fafa पूवं पक्रं ततो 
विसुक्तमित्यथंः | रसमिति । मलांश्तो विविक्तः सारांगो घालभिघो faafaa: | 

वच्यति च-पच्यमानाद्रसं भिन्नं वायु रक्घादितां नवेदिति। व्यानो रसमादायतं 
देहमापादतलमस्तकं घावतोत्यन्वयः | अवमनयोमिंधः सम्बन्धः ॥ १०॥ ११॥ 
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प्राणसहग इति प्राणोदानयोमिंधः सम्बन्ध उक्तः । प्राणएसहगत्वात्रागादि- 

चतुर्णमपि प्रतिपत्तव्यम् । प्राणिनानुग्रहस्य सवेव्वप्यविश्ेषादिति। खतंचन 

विसुञ्चतोति। तदा सशरोरे खयथः णल्लल्वच्यत इति भावः ॥ १२ ॥ १२॥ ee ॥ 
वह्कयश्च ema स्यरिति | प्रागुक्तजाटराग्नेरन्ये तदौयकलात्का इत्यथे । 

तेषामन्वथंनामानि वदन् प्राणादिव्यापारवत्तद्व्यापारानपि द्यति-भ्वाजकेति। 
तल्वग्गतोऽभिनर्भ्बाजकः सशोररस्य श्वाजिष्णुतां दोत्षिमावदहति । तस्य सन्धुत्तणमपि 
समान एव खांगेन करोति | एवमुत्तरेष्वपि द्रष्टव्यम् | खेदक्तेदान्गाश्च त इति । 

तिदोषगता एवैति भावः। तदुपपत्तिं दश्यति-पित्तश्लेेति। वच्यति च- 
यदा पित्तं मरुन्नुत्रमित्यादि | fag प्राणदोनामानुगुणखाभावे तन्मन्बजपादिभि- 

सदानुगुखं साधनोयम् । एवभेषामम्नोनामपोलययभिप्रायेण चेषासुभयेषां नामो- 

क्िरितिज्ञेयम्। किच्च गुणितयोगे स्यादेषासुभयेषासुपयोगः। यदच्यति च 

+ ~+ सा यदा पञ्चगुणितेव्यादि | तथा-दश्धा afar धोमर्माणदिविमे- 

दिनोति। मूले विदोषगा इत्यव दोबदृष्यादिजिज्ञासायां लगङगिव्याद्यारम्भः | 
कफपित्ते राश्लेष्मपित्तवाताः । ara मरूदिति। दोषाणां टेषु प्रवर्तकः 
संयोजकः प्राण THT! ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

aed इति । यदि प्राणो वातादिदोषेसत्वमादिधातून् दूषयति धातुसङ्गात 

एव शरोर तदवसखानमेव जवनम् तथा च तेन प्राण्व्यापारेण जोवनमेव दूषितं 
स्यात् । ततः केवलद्ःखेन भवितव्यम् ¦ न चेवं लच्छत दइत्याशङ्ोपपत्तिः । समं 
वयत इति । वयनं सन्तननं संयोजनं दोषाणां दृयेषु सङ्ख्यापनम् । समलं 

च यथा तेषामानुगुखमेव स्यात् तथा व्याएतिरिति। faaafa: विश्वस्येषह 

HAA WI तदन्तगंतानां च दोषधघाल्रादौनामाव्ख्ानोयः। तस्य शरोर- 
स्थानोयमेव तदिष्वमतोऽसी समभव तस्मिन् aadfa भावः। विश्वग इति। 

तस्मिन् faced व्यापितयावखितोऽसौ तस्यालसख्यानोयः । विष्ठकमक्षदिति | 
da विश्वपदा्े यत् किच्चित्वमं संभाव्यते तदशेषमसाषैव करोति। यदुक्तम्- 
ईरणः स्याचलनपर इति। अतोऽप्यसौ तस्याल्खानोय इति भावः | विषमवयना- 

दिति। कदाचिदाह्ारविहारादिदोषवशन्न्य् नाधिकतया विषमं वयनं स्यादिति 

भावः! सखदोषोवेति।सप्राणो दोषो वा न्यूनाधिकभावेन धातूनां दूषकल्वाग्राणो- 
ऽपि तिदोषैष्वन्तभृतः सन् दोषो भवति । स दूष्यो षेति । सएव प्राणो दूष्यो वा 
धातुषु व्याप्तोऽसौ पित्तक्षे मभ्यां दूष्यो भवतोति भावः । क्रियातः संप्रधायंत 
इति। क्रिया सहसोत्प्यमाना पतनसंन्यासादिलक्षणा सनत्रिपातादिव्याधोनां 
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दिषमवयनसंभविनां कायम्) ततस्तदवगतिरिति भावः ॥ १७॥ 
वायुप्रसष नेति i वायुस्त्प्ररको मरुदिव्यक्तः | तदुक्तिरेव तश््सक्ः । are 

तदमकथनस्य तावदयमवस॑रः | ततश्च तत्सह चारिणं बुदिदेदधर्माणां कथनस्या- 
प्ययमेवावसर इति भावः! बुभुक्तापिपाशे प्राणस्य शोकमोहौ बुद्धेः जरतो 
देष्स्येति विभागः । wafafa सन्त्येषां भूयांसो धर्मास्तेष्वन्यतमतयेति । 
तदाह--धर्मतवेनेति ॥ १८ ॥ 

ऊभिप्रसङ्गनेति। के(को)ण ऊ्भिंसहवचारिण इति कोश्कधनोपपत्ति; | 
षाट्कोशिकमिति षड्भिः कोभ; Gara ॥ १९. ॥ 

धातुगत्वेनेति । wafata एवायमिति भावः | वयश्च qatar स्युरित्यादि 
धातुगल्वेन तद चनं प्रयोजनमिति कायें फलमिति यावत्। ततश्च मूले पाक 

इति तैरम्निभिरिति लभ्यते। रसादित इत्यस्यायमर्थः । क्त्ल्ादभ्यवद्रता- 
च््ाठराग्निना रस्पाकस्तावदइवति। तव्मागुक्तं-यदा समानः कायागिनिमित्यादि । 

तवस्तस्माद्रसाच्छरोरव्याप्रागरश्ति भ्राजकाद्यग्निभिः क्रमेण पाको भवति। कुव 
वा केषां वायं क्रमेण पाक इत्यतः शक्कान्तेषु धातुष्विल्यक्तम् । रसादिश्क्तान्तेषु 

धातुषु क्रमात्माकः रसादोनां शुक्ञान्तानां च ain क्रमात्पाक इति रसधातौ 

तावद्रषपाकाद्टग्धातृत्पत्तिस्तत्र तत्माकाकमांसधातृत्पत्तिरिव्यादि द्रष्टव्यम् । श्ल- 
पाकस्तावदिदोक्तस्तस्मात् किसुत्मययत इत्यत उक्तं शक्तपाकादिति i खयमिल्यो- 

जसो वियेषणम् । तदभिप्रायमाहइ-प्रधानमित्यथं इति । भियेदिति भिद्ये- 
Gard: | अष्टमो दशेति । नासौ धातुः किन्तु महत्कायमिव्येवेति भावः ॥ २०॥ 

मूले चेतक्गमिकथनानन्तरं रेतन्नल्लभिकथनाय चेलन्नस्य तदोजस्त्वित्यय- 

aie केवलाखयमिति। रेवन्नस्येवाखय भरोजस्तदिशिष्टस्याश्रयः शक्तान्त- 
धातुसंङ्गतो देह इति भावः । वन्न दृष्टान्तहयं यथा UE sat । यथा 

प्रदरोपस्याज्यतेलादि खितिकारणमाश्चयः। यथावा विद्युतो मेघस्फुरणकारण- 

माश्रयस्तदत् Gane तदोजः ख्धितिस्फ्रणकारणतया कैवला्यभूतं भवतो 

afin: | समोपालोकशक्तिमदिति। सत्निहितपदाथप्रकाशनखमथमित्यथः 

महाविष इति प्रथमा महत्यः प्रभा इत्यथः । अत प्रभा ज्नानकलास्तासा ATS 

ब्ायुपवंडितत्वादभिप्रतम् | खं खमथंर प्रतीति शब्दस्यशोदयः ोतरादोन्दरि 
याणामथाः ॥ २१॥२२॥२२॥ 

नभः ta इति aed witta खित भ्राकाथः 1 यदुकष--तेजखवेकारि 

कादृष्ारयोमूतालुगतयोरिति) यद्या विषयसक्षमोयम् । रोतिद्दियविषय- 

4% 
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तयाकाण्खित इति । श्रध॑प्रवर्तनं खे खेऽ्थे Marta प्रहन्ति; ॥ २४ ॥ 
कायेतः संप्रधायेत इत्युक्तमिति । स दोषो वा स दूष्यो वा क्रियातः संप्रधायंते 

इत्यवेति भाव; । तदाहेति aa दिङ््माव्रमेतदिति बोदव्यम् । यदा पिन्त- 

मिव्यस्यायमथेः | कदाचित् पित्तं वायुना नोदितं विलोनं द्वौभावं प्राप्तं स्यात् | 
तदा च तत्तथाविघं पित्तं धातून् प्रविलापयेत् । प्रविलापं व्यापनम् यदा द्रवणम्। 

तदा च स रक्तधातुलंसीकां ्णादृद्रावयति | लसीका रक्रल्रचोरन्तरालख्ितोऽये- 
विशेषः। सादुता रोमरण्धेबेहिः waa कणशः प्रवतेते। तदा देह खेदो 
aaa इति । खेदः प्रतौयत इत्यनेनेतावदेव fag इति दशितम् ॥ २५।२६ ॥ . 

यदा कफ इत्यस्यायमथः । कदाविच्छ प्रा वायुना पित्तेन च प्रेरितः सन् 
विलोनो द्रवोभावं प्राः ape wads तदा स ¬ + वाष्यमश्रु Fast प्रसेकं 
लालामास्यजलं च प्रवतेथेदिति ॥ २७॥ 

कफासिकास्िल्स्यायमथंः | भलेमदोषविक्षतिः कणेशष्कुलोपूवंकान् गण्ड- 
मालादिकान् वापि व्याघोन् gatfefa 1 कणुशष्कलिः कणुपिटकः। gana 

+ + । गण्डमाला गलगण्ड; । श्रादिशब्देन + ¬+ । कम॑जानिति पूर्वाजित- 
क्म॑फलभूतानित्यथंः ॥ २८ ॥ 

ग्रहणो नामेति | या ग्रहणो नासोक्ता सा प्रख्ताच्ञलिसत्रिभा पातो भवति। 
तस्याः सानं तु तत्र faz एथ (अष्ट) मित्रमिल्यचावगम्यं भविष्यति । यदा समानः 

कायाग्निमिद्यक्तयोरगिनिखमानयोः स्ानमधस्तस्या इत्युच्यते । प्रधानाग्निरिति । 
यस्य कला धातुषु विदोषेषु चोक्ताः स प्रधानभूतोऽशिः।. को नामासावित्याषह-- 

प्रधानाग्निजीटर इति ॥ २९ ॥ | 
ततः सववङ्गवान् विसुरिव्यतोक्तस्य Wawa स्थानं तस्याघधस्तादिव्युचयते | तवर 

सङ्त्यन्तरमाद-तत्वारणमाडहेति । जाटराग्नेः कारणं faefeq: | यदा तैजसो 

च्नानक्रियायक्रिमयोऽग्निः प्राण्लत्तणस्तस्य विक्रतिमातरं जाठटरोऽग्निः। प्राण 

तेजसकारणं च ats: स एव चिदश्निरिति। चिकोणाभमिति तप्षदारकप्रख्यातो- 

पलचषणम् । ज्योतिराधारमिति केवन्नखरूपलक्षणस्य ज्योतिषः खानमिल्य्धः | 
सन््यन्धान्धपि स्थानानि तेष्वेतग्रक्लष्टमिव्युत्तममिव्युक्तम्। स्रूलाधारं विदुरिति । 
यदाचकचचते-गुदात्तु दयडगुलाटध्वं Fara दयङ्गुलादधः। इत्यादि ॥ ze ॥ 

भथ भमातुभक्ञरसाकवत्' यदा समानः anf सन्धुत्तयति' "तस्यः ग्रहण्यां 
शकतोत्यायत्तं सवंमववोधयितुमधाद्ृतमित्याद्यार्ः । तत्र फलान्तरं दशयति 
--दोषच्रयमिति। भ्राहारोऽभ्यवद्ारः। षङ़समपि मधुरोभेदित्यन्वयः। 
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शेखणानुगतमिति खाशयगतेनेति ओषः । नामैरघस्तादापादतलं arama: | 

छहदयादधस्तादानाभि पित्ताशयः | दयादूवे मूर्धान्तं अलेसाशय इति विभागः । 
तस्य प्रभावादिति पवनप्रेरितस्य तस्य शले्मण इत्यथे; ॥ २१ ॥ 

तव खादिति । खादुमेधुरः | भ्रूतविक्तव्येति तत्तदरव्येषु कारणतयाशुगतभूत- 
-विक्रियानुसारेशेल्यथेः। यस्य भरतस्य विक्रियया यो रसस्तं तथा दर्यति- 
भ्रवाधिकव इत्यादिना | द्रव्याणां पाञ्चभोतिकत्वादन्यतमाधिक्येनेव रसमेदोप- 

परत्तिरिति सवैव्राधिक्छग्रहणम्। मतान्तरमाह-च्पाम्म इति । ‘eat: 
क्रमोड तै मेधुरादिरसोद्धवः' इति तत्पदयस्योत्तराधं भवति ॥ ३२ ॥ 

तयैवामाशणयगतमिति। तदेवेति श्रेणानुगतं तस्व प्रभावान्मधुरोभवेदिवयर्थः | 
तदा तस्यानुगमनादिति । वायुप्रेरितस्य पित्तस्यानुगमनादित्यधंः ॥ २१ ॥ 

तव्रान््ान्तरसंश्चिषटं पच्यते पित्तवारिशेति। अ्रस्यायमधेः- तत पित्ताशयेऽ- 
wid नामोदर्याऽवयवः। तस्यान्तरं तदादृतमन्नं प्राप्रोति। तदा तव 

dfae aq खासपदगतेन पित्तजलेन पाकं प्राप्रोतोति पित्तस्य द्रवद्रव्यल- 
मप्यर्घादुक्तम् | ननु -वदा समानः कायाग्निमघस्तस्याः प्रधानाग्निमित्यादि यदुक्त 

तस्य कथमि संभव इति । उच्यते । तर्डलपाकवदेतदुपपत्तिः । जाठराग्नि- 
स्तावत् MAUI समानेन सन्युच्यमाणः पित्तोदकक्ित्रं तदन्नं पचति । 
पित्तस्य चाग्नेयत्वात्तेनापि पित्तेन कञ्चित् पाकविशेषः स्यात्। तदभिप्रायेणेव 
च तयस्िदोषगाः प्रोक्ता इत्युक्तमिति । पच्यमानादिति। पाकसमथे स 
व्यानो रसां शं ततो विविच दें समन्ततो व्यापयति । यदुक्तं तदा aang 

विव्यादि । ततश्च ख रसघातुः खास्मदगवास्वग्निन्यापारतः क्रमेणदगादिधातुतां 

wad | यदप्युक्त-रसादितः क्रमात्पाक इति ॥ ३४॥ 

aa fazfafa | रसकिद्विभागसमये fae रसतः एथगमभिन्नं संग्रहरां नाम 

पात्रं वायुः सच्धिनुत इति। विखामेति पएुरोषतयः प्रसिद्वमित्यथंः ॥ २५॥ 
सा तयेति ! पायुमागशेत्यन्तं वाक्यम् ¦ तयेति विषा ! तदेवाह-शक्ततेति | 

वलन -+ + तव्रैवमवान्तरमाह-तत्पाक इति। तस्याहतस्य पाकक्षमय 

एव तस्य खच्छजलरूपेणए च HUM मलं भिद्यते! तदा तेजलकरस्ततत्यासु 

सुच्छसिराखाावेश्य aaa निगेतेवंस्तिं नाम पात्रं वाश्ुरापूरयेत्। तदा च स 

वस्तिस्तथा पूणः संस्तच्नलं धारारूपेण विजतीत्यधंः | 

श्रङ्खेद वदभ्यन्तव्यातिरिति कणविशेषणम् | assy खेदकणा व्याप्ता 

भवन्ति । यदुक्ञं- रोमकूपैः wade बहिः waa कणश इति । तथैव कणा 
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देहाभ्यन्तरभागी व्याप्ता भवन्तोति भावः) वस्तेमेहननिगंतमिति। वस्तेरिति 
पञ्चमो । मेहनं लिङ्गः भगो वा । वस्तेः सकाशान्बेहनदारेण पायुदठारेण पुरोष- 
faa निगंतमित्यथंः ॥ 2g ॥ २७ ॥ ३८ ॥ 

इहापि पायोधौतुवदहिषमवयनसंभव इत्याह-अपथ्यभाजामिति । भ्न- 
योमौगंयोरिति। सरूतमागं पुरोषमागे च । दोषदुश्योरिति। चिदोपैवौयु- 

वश्ादुदुषितयोरित्यथेः । इ प्राक्- तद प्रत्तुभितैः खोयवायुभिरिति ताकव्दा- 
सन्रप्रसवावस्था WHAT | Aa प्रसङ्गादयोदं शधा गतस्य व्यापारकथनं तद्मसद्गम- 
दग्न्या दोयत्पयंन्तकथनमिति ॥ ३८ ॥ 

इदानों ama वक्तमिलंभ्रुतः स जन्तुर्तवित्यारम्भः। sey 

्ति। दशधागतर्वीयुभिः संपिशख्डितश्योरावख इति भावः aerfe- 

wate निष्ठा । एवं भवित प्रत्त इति गर्म॑ऽन्तरवखया तावदस्यावसिता । 
वायुभिदंश्धा गतैरित्ययं बहिरवस्थाया श्रारम्भो बहिरवश्या चेयं विस्तारणोक्ते- 
त्येवमभिधानमुपपद्त इति । जरयुच्छन्रगाजवानिति । शक्शोणितमथेऽतो- 

serait: शरोरतया प्रवतसे। बदहिभरगसतु त्रगाकारेण व्यावर्तते। स जरायुः 

भवति । यदुक्त--षड्भिजेरायुणा dia इति । चरपत्यवतमं सङ्कग्येति । प्रजन- 
AMAA | यदा प्रजननप्रधानं जननमरणावखावहलं Parca ate: 
quan भवतोति ara) सज्यत इति । waa cera इति are: ॥ ४० ॥ 

जायतेऽधिकसंविग्न इति । ततोऽधिकं भौतः सन् प्रजातो भवतीत्य; । 
adtead निष्वसितोति। जूतिपदं विणोति-जुर्तिः ज्वर इति । भीत्या च 
परियोदितोति । यदिदमतिदुःसदहं कच्छमनुभूतमध्नापि तथाविधमजुभवित- 
व्यमिति भयोपपत्तिः ॥ sense ॥ 

परिरोदननिदं न भोतिजं विक्लतिमावमपि तु सखावस्थादययोतकमनिवं्नोयं 

प्रथमतरं वाचो व्यापारमात्रमित्यभिप्रायेण aaa परिरोदने वारव्यापारं a 

दशयितु" मुलाधारादित्ययमारग्भः। aa सङ्तिमाह-यदथं इति । महान् 
प्रयासस्तावदियता प्रकरणेन Ba!) स चैतदथं wa) यत उत्तं- तस्यावि्भाव- 
प्रकारप्रदशेनाथं ठेहोत्पत्तिप्रकारमिति। मूलाधारमित्यस्यायं स्थलोऽथंः । अस्य 
जन्तो ररुदिषोमृलाधारा्यसु प्रथममुदितो भावः स पराख्यः पात् स र्व 
पश्यन्तो । श्रथ seam gfeqal मध्यमाख्यः स wa वक्त केखसेति। 
सरुदिषोरिति। खावस्थात्रिधारितामभिव्यज्जितुमिदं रोदनम् । यदुक्त 
निर्धौरितमथंमेषा । यदा खपदाथंवचनम् । श्रय सृच्छमथें दश॑यलि- मूलं 
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जगन्मूलभ्रूतेत्यादिना । चिदात्मनो जगग्मृलल्वम् । यदुक्तं MCSA तदृदारेण 

जगदुपादाननिसित्तं चेति। श्रत उक्तं परिणामिनोति। मायाश्क्तिरिति aar- 

ध्यस्तमचिद्रूपं चटद्यते। तस्याभिव्यक्तिस्ानत्वादिति। तदुक्तम्- तस्याधस्तात् 
त्रिकोणाभं ज्योतिरधारसिति । तस्मादिति । तदुभयमपि सदह wad । प्रथम- 

मुदित इति! यः प्रथमसुदितोऽेः aa भावः स पराख्य इति सम्बन्धनोयम् | 
भावशन्दाथं मादह--जगद्वावयतीति | किमिहोक्तं भवतीत्याह - चैतन्याभास- 

विशिष्टतयेति। चेतन्याभासस्य भावस्य Baran प्रतिनिर्देणदयमर्थौ 
लभ्यते। चैतन्याभासयोगे फलं प्रकाशिकैत्युक्तम् । चेतन्याभासविशिष्टतया 
तथाविधस्य खरूपस्य प्रकाशिकेति भावः । नित्यसिदलात्रिष्न्द्लम् । सस्यन्दा- 

वस्था इति। तस्या इति शेषः । we स्यन्दनम् चलनम् । Barra 

प्रकाशरूपिणोमिति | सामान्यश्ब्दः सपन्दप्रकाशशब्दाभ्यां सम्बन्धनीयः । अध्या. 
कभित्यधिदेवतमभिव्यक्तिः स्प(र)िप्रशतिनिल्यवाध्यात्सन्तु विवक्चायाभेवाभि- 
व्यक्तिभेदः सूचितः! यदुक्तं--निधरितमथंमेषेत्यादि | 

सूलाघारादिति। परायासु मूलाधार एव स्थानम् । aa निल्योदित- 

तयाभिव्यक्घेरित्यवबोडव्यम् | सामान्धन्नानरूपत्वात् पथ्यन्तोत्यन्वर्थाभिधानम् | 
दशेनमिह स्ाणंस्याऽपरोक्ततयाऽवभासनम्। बाद्यान्तःकरणादयासिकामिति। 
यदुक्तम्--इन्द्रियान्तं मध्यमा तदर्थामकमिति। विशेषस्पन्दसड्ल्यादिषतश्वा- 
दिति। वत्तदथ॑विथेषतयावभासनादिशेषस्मन्दः | सङ्कल्यादिशब्देन ape. 
विकल्निश्चयविमशमनेतयेतदुक्म्। सतच्चमपि तच्वमेव । प्रेरकवर्भ 

सरवेपपोति। दिविधः कालो मनोबुद्धादिख्धानप्रयन्नादिरित्येतस्सव॑सुकम् | 
सुषुश्रावद्धः घवनप्रेरित इति चोभयं पश्यन्तयादिष्वपि समानम् ) 

श्रथवैत्येकचतुष्यद्पिचया विकल्यः- सच्छा परेति । प्रथमसुदित इति 

aan भाव इति च परेत्यववोदव्यम् । सप्तपदयपि वागिति। मूलशब्देन 

संविद श्राधारण्ब्देन च तत्पूवेदशयाः शुन्यस्य ग्रहणमित्यवबोदव्यम्। 
परादौकमाकारस्तावदभिदहितः। शुन्यादोनान्तु दर्भशयति-तत्रानुत्यन्रेति। 

सा तं्वसंद्ञेत्यक्तरूपानुत्पन्रा भवति । निष्यन्देत्यनेनेह संविदाद्युत्तरावख्ानां 
सष्यन्दत्मपि सूचितम् । उत्पन्रावसा परेति दशेयति- सूलाधाराग्रथमसुदिता 
धरति । पूरवोक्रैषेयमित्येतावदुपादानम् । इह पञ्चपद्यभ्युपगमे सपपद्यभ्युपग॑मे 

चाकचटतपयादयैरित्यत व्यापकतवेनास्या न्यास इति परान्धासात्पूर्वभेवासां 
न्धासोऽपि eae: कर्तन्य इति Faq) परादिपुष्याश्ल्ावपि समाममेतत् ues 
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रोरनव्याजेनेति | खावखाद्यीतकं शब्दरूपभेतदिति खितौ रोदनध्वनि- 
स्तदुपाधिमाचभमेव स्यादिति भावः । किमप्युत इति । शब्दरूपमिति भावः | 
किमपोति खत रठवानिवंचनोयाकारं वणपदादययनभिन्नत्वादुत्यत्रमातरस्येत्यभि- 
प्रायः! कथं वर्णनभिव्यक्तिरिति। तस्यानिवंचनोयलेऽपि केनचिदणमाता- 
कारेणावश्यं भाव्यम् । तस्य॑ कथनमभिव्यक्तिरित्यथंः। यदा किमपोति वर्ण्णनां 
सद्धावेऽप्यस््माभिरविन्नानोयमिति भावः। कथं वरणनभिव्यक्तिरिति aa विद्य- 
मानानामपि वर्णनां कथनमभिग्यक्तिरित्यथंः। ननु कथं aufat सद्धावो 

रोदनध्वनाववसोयत इति। wast) वाक्वात्मकस्येव शब्दरूपस्य सखावस्था- 

भिव्यच्ञकंतोपपत्तेः वणपदतदथंसम्बन्धादनभिन्नलेऽपि सेच्छिकव णंमाचसंभ- 
वात्। wad हि--द्स्पते प्रथमं वाचौ अग्रं यस्प्ेरतनामेयं दधाना इति । 

खोतोमागंस्येति । वचःस्रोतो वणंपदाद्याकारेण प्रवाहः! तस्य मागः 
तव्खानलच्ण एव । तदाहात्तराभिव्यकिख्ानस्येति । aa तावदणैनां प्रकाशे 

न जायत इति qasaa: । यावत्कण्डम्ुधौ{दभेद दति । भेदो विभक्तलक्त्ल- 

warns: | कर्ठसूर्धादयवयवानां aaa? निष्यत्र एव तदन्तगंत- 
खोतोमार्मऽपि विभक्तः स्यादिति भावः) कुत एवमित्यत्र यतो वरव्यक्तिखा- 
नसंस्था अत इति। यस्माद्णानामभिव्यक्तिः करटमूरौदिस्ानसंस्था तस्मा- 

fea: ॥ 8४ ॥ 

एवं तावल्नातमादेऽपि वाचः कतरा प्रठत्तिरक्ता । तदेतहेखरेमातरमेव | 
स यदा सत्रिहितजनसंब्यवह्ारतो वणंयदतदयेसम्बन्धाभिन्नः स्यात् तदा विव- 
क्षायां aqal वैखरो स्यादिति | तदवस्धायां तथाविधाया वाचो व्यापारविशेष- 
मभिधिल्ुराचार्यो जातमात्रस्य तत्मथेन्तामवखामाह--न्नातास्मोति । तत्राभि- 
प्रायं दशेयति-गभं इति । विैकवत इति । यदुक्तं पुरा तानां पापानामथुतं 

संस्मरद्रिति। mata किलेच्छतोति च। माधाभाववशदिति। माया- 

` निभित्तको भावोऽन्तःकरणवरत्तिविेषो मायाभावः। aa ज्ातास्मोत्यादि- 
नाऽदंभावबन्धोऽभिधौयते। जातस्य तावत्तदानोमेव वा खल्यकालेनापि वा 

ज्ञातास्म्यहमित्येव॑रूपो मायानिमित्तकी भाव उत्पन्नः स्यात् | स यदा तस्योत्मश्न- 

स्तदा स जन्तुरहड्मरवुचिमान् जातो भवेदिति अङ्गारेण बुद्धया चातिशयथेन 

युक्तः। aeregitsdgfetericafe: तद्युक्त इति । अरताहङ्कारग्रहणं 

प्राशेन्द्रियदेहोपलक्षणम् | एतदाह--तदाहड्ारादावाकनवुद्िदुंढतरा जातेति । 

ततर ज्नाताश्नौत्बहृष्ारे बुषौ चात्मप्रत्ययः। प्राणिमोति प्राणे। serie योता- 
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स्मीति इद्दरिेषु। स्थूलोऽस्मि कणशोऽस्मोति देहे । सम्पन्नोऽख्ि विपत्रोऽस्मोति 
बाद्यार्थेष्विति । qa चितृपूवंक इति बन्धुषु च क्रमादिव्यन्तं वाक्यम् । तदभि- 
प्रायमाइ-अद्ंकारवदस्येति। sega इत्यदङ्ारादिष्वहप्र्ययपूवंको 
भाव इत्यथे; । मुले क्रमवर्धिंत इति । कालक्रमेण परिचयक्रमेण च वद्धिं प्राः 
सत्नित्यथं;। ga मातापित्रोस्तु बश्नाति ततः क्रमादग्धुषु च बध्रातोतल्यन्वयः | 

बन्धः सक्तिः ममायं ममायमिल्येवं चृटतरप्रत्ययः। स पोलेत्यादिना मम- 

wade पौष्कल्यापत्तिरुच्यते। स्तन्यमिति सतनभवें न्ोरम्। तां मातरं 

स्तन्यदायिनीं वोच्च स्तन्यभिच्छन् रोदितोत्यन्वयः । अनेन aa स्यादि तरेतरबन्ध 
इत्यत्र निवन्धनमप्युक्तम् । ततराधिकर्तीरसिति cates वाक्यम् । तच्रालु- 
षङ्माह- ततापि ममलत्ववन् इति । पितापुवयोरितरेतरममल्ववन्ध इति ara: | 

प्रमोदत इति । ममलप्रत्ययक्लता प्रीतिदंशिता इति ॥ ४५।४६॥४७ ॥ 

विक्ेपश्क्तिविलसितमिति। असति स्वप्रत्ययकरो विक्ेपशक्तिः। तस्या 

विलसितमियसुक्ता प्रमोदनपयन्ता खच्छन्दतो दत्तिः। श्रच्छाटनशक्तेरपि 
तदिति। सत्यसक्वकरो पुनराच्छादनशक्तिः! तदिति विलसितम् । गभ॑दशाया 
विख्मरणाल्यन्तासंभावनायामपि तदिस्मरणपयन्ता खच्छन्दतो उत्ति; । यद्यप्या- 

च्छादनयपूवंको विक्चेपः स्यात् किन्तु विक्तेपकायें यत्ससारफलं नानाविधप्रमोदरूपं 

तदाखादक्रमेणाच्छादनप्रचयक्रमो भवतीति विक्तेपपूवंकमाच्छादनसुक्तम् ॥ ४८ ॥ 

मूल एवं सम्बद्संसारवान्धव cared विग्रहः । स्ंसारायेव aq mama 

बानखवा एत एव माटपिढप्रश्तयस्त एवं संवा येनेति विस्मरणे डतुरयमुक्तः | 

यतेव बन्धस्ततेव मनसः प्रमोदलक्षणाभिरतिरिति विस्मरणोपपत्तिः। विस्मरि- 
ष्यतोल्याच्छादनशकव्यापार उक्तः | संभावनया त्वेतत् सूचितम् । यद्यपि जात- 
माचसय बुदेरेव (व)सुतयाभिविस्मरणसंभवः किन्तु खानुभ्रुतगर्भवासक्तेणस्य तोत्र- 

तरतया दुर्विंस्मरत्वेन qa चिरकालानुकछठत्तिसंभवात् संसारनेरन्तर्याभिरतिवशादेव 

तदिस्मरशेन भाव्यमिति । gaara चेति पुराक्ञतानां पापानामिलयेतद्क्षम् | 
अयमिह मूलाभिप्रायः। गभंगतस्येव तावत्परवेराग्यसुसुक्तातिश्योत्प्या 

परदेवतात्मतश्वाधिगमाधिकारे sta: किन्तु स एवोत्पन्नस्य मायाभावमदिखा 

तिरोहितः स पुनवधेनोदोष्य वधेनोय इति ॥ ४९ ॥ 
इदानीं वर्णपदायभिन्नावस्धायं विवक्तमाणस्य छत्खा वेखरो स्यादिति त्र- 

सरप्रकारं प्रथमतः संभविनं दगशंयितुमथ खभमित्यारग्भः। भविशदात्तरमाद्वये- 

दिति योजनोयम्। उत्तारणमूुद्धारणम् । यदा क्च्छरणय्यादयतिनयनम् । तदा 
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प्रक्रममाणाया वैखयवसाया मूलभूततया मूलाधार आविरभ॑वन्त्याः शब्दबरद्मा- 
वख्याया वाचो दत्तिप्रकारं दशयितुमप्यव्यक्तमित्यायार्ः। यदा स गिर 
व्यक्तमपि प्रलपति तदा कुण्डलिनो मूलाधारे सुषुम्नावेष्टन सुदर्तिसरतोत्यन्वयः | 
अपिशब्दोऽव्यक्तप्रलापोपसंग्रहाथंः। किच्च प्राङम्बुलाधारे प्रथममुदित इत्यनि- 
वेचनोयावसथायामन्यक्ततया tenants सूचितम् । कुण्डलिनोति पश्यन्द्वस्थाप- 
यैन्ता परा ATTA । यदुक्तं -परापभ्यन्त्यालको रवो भवेत् ख एव ङुण्डल्यादि- 
शब्देरभिषोयत इति । प्रत्यक् चित्तत्रं वलयाकारेण परिवेथ्योपरि सखमुखेना- 
बर णात् ङुण्डलिनोव्यपदेशः | सकलोकरणे वच्यति- सुषुम्नां कारणशक्तिकबलो- 

क्रतजो वामिति । विविधं सरणमिति। कुर्डलिन्यामपि निष्यन्दांशः परा 

वाक् AAI नानास्यन्दनं प्रसरणम् | कुण्डलिन्या एव पश्यन्त्यंशोऽयं भवति । 

वच्यति च-नादसङ्गादित्यत्र पण्यन्तोमध्यमाभाव इति । विविधपद्यादिरूपै- 
णेति । विसरणप्रकारस्याभिधानादवस्थानभित्येवं निदेशः । विविधानि पद्यानि 

विदलचतुदंलादिपद्चनि चनिगुणितषडगुणितादियन्तपद्यनि च wad 
वच्यति च - विचतुरित्यादि। यन््रमन्तरेवतादिसकलजगम्भयोति। मनर 

देवतादिश्णस््नोयार्थानां सकललौकिकव्यवदारवाक्यतदर्थानामपि ग्रहणं स्यात् । 

तदलावच्छिन्रकणिंकाभरूपुराद्यंशानां तदहलगतमन्वरणणनां च त्मरसरणैरेव सदह 

प्रसरणमिल्येवं सवपद्चेषुद्ठनोयमिति | सुषुम्नावे्टनोति सप्षमोसमासः । ave 

च विसरणविशेषणम् । तदाद-सुषुग्नायासिति । मूलाधारान्वयतः agate 
मूलाधार गतैव WH | मूलाधारे सुषुम्नाया सूलोदेणान्त्भाग एवासानं वेष्ट 
यति सखसखरूपमेव वलयाकारेण स्मन्द्यति। यद्यपि निष्न्दायाः परावाचा 

भाविकाये मूलतया तदवयवसङ्ख्यया प्रसरणमातनिह भवति । किन्तु तस्याः 
कुर्डलिन्याकारेणिहाभ्यपगमात् प्रसरोऽपि वलयाकारेणेवाभ्टपैयते। गुण्य- 

तोति। इण्डलिनोरूपा सती सखवाकारमावतेयत इत्यथः । सखापयतोति । 
खखरूपं तथावखापयतीत्य्थः । avafas न मध्यस्थस्य + + वस्त्वन्तरस्य 
परिकैष्टनम् किन्तु वलया कारापत्तिमात्रभेवेत्ये तावदुक्रमित्यवसेयम् ॥ ५०५१ ॥ 

सुहव्टनमेवेति। सुरिति वे्टनादत्तिसङूख्या । तथाविधवेष्टनसङ्ख्या 
चाभिप्रेता। तासुभयोमपि दशंयतोत्यथेः। सूते गुण्येदिति कुण्डलिनो 
स्वाकारमिति शेषः ॥ ५२॥ 

यदा त्रिभोऽचेत्यादेस्तात्पयेमाह-एवमिति । aadfa तिचतुराद्यवयव- 
gal यन््राभिषः गन्दाथमयोऽ्धः। मन्त्ेति तथाविधः गन्द्प्रधानो मन््राभि- 
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धोऽथं; । देवतेति तथाविध एव देवताभिधोऽर्थग्रधानोऽ्ः । एषामपि we 
सिदहानां जगति सद्वावाव्नगदर्थान्तर्भावः। वच्यति चाचायं एव--दइलयं मूल- 
प्रज्त्यत्तर विक्लतलिपित्रातेत्यादि । ननु यदा विशोऽथ गुणधैदिति सक्देव fam 

गुणनमुक्गम् । तदाकार विगुखितादयनेकविध उक्तः। कथमेतद्पपद्यत इति । 

sad येऽमो तिगुणितादयस््रावयवशालिवगंलक्षणा उच्चावचा अरथी उप- 

लभ्यन्ते तेषां मूलस्तावत्तिखस्तिखः क्षयो भवेयुः | तासां याः सामान्यभरूतास्िसखर 

एव मूलभूताः शक्तयस्तदाकारापत्तिरिह सज्लत् चिणो गुणनं भवति । तासामपि 

aad शक्तिमातं कुण्डलिनोसतक्त्वं परा am भवति । aa तिषषु शक्तिषु 
वितासु पुनयस्य वगेस्योवित्सा तन्मुलभूता एव frat विशेषशक्तय उद्यन्ति | 
तदपि सामान्यश्क्तिविसरणशेष एवेति सक्लत् fad वैषटनस्य सकलकावयववरग- 
ककल faafafa i aa विभुरिति नानाविभवनसामय्येसुक्तम् । चिकोणसम्ब- 
ग्धाजिति तरेपुराभिप्रायम् । wat इति । सामान्यशक्तितयात्मिकायाः सक्लचिशो 

quanta इत्यथः । गु्मूतिरिति । तैपुराणामत्यन्तगोप्यलवसुक्तम् । यदा 
faniva रहस्यस्थानत्वात् तत्स्थायिनो मन््रदेवतापि gat भवतोति । यदा ख- 
वचने विपुरोदाररूपे गूढखरूपेत्यथेः | लोपामुद्रा नाम निष्कोलविव्या तिपुरेयम- 

भिप्रेता | वच्छति च -सरमाधचन्द्रैरित्यत्र संकाररूपिणौ शक्तिरित्यादि | अ्रथवा- 
ऽऽचार्थस्यैवायमभिप्रायः खवचनेऽकचटतपयादेरित्यव्र गूटखरूपेति कामराजा- 
भिख्या fagiaafana’d | कामः कामराजबोजमिति। वच्छति च-वागेष्वयां- 
तिश्चयदतयेव्यादि | मध्यमबोजानोति | सर्वाख्पो ति शेषः । अग्निर्वारव इत्यमिनि- 
वाग्भूल्ेति gafefa भावः। नादो नादगप्रधानानोति। वच्चति च-अन्यदृद्युशोत- 
करेति । वैपुराणं वाग्भवादिकत्वेऽपि वाग्भवमध्यकल्वाभिधानं सवेप्रकारेणापि गुण- 
नयोगादिति faq | वच्छति च--भादिमादिमनादिं चेत्यादि । बोजवयतया विव- 
चायां तिर्गुणनम् । तदवान्तरवणैमेदेन विवक्चायां तु यावत्ते गुणनहत्तिरित्येव 
away | WAAAY सवंदेवताखर्थान्तरेष्वपि समानमेतत्। तारशक्तयोरेकयोरपि 
विगुणनं सक्षगुणनच्च म्रूलोक्षमेवोपपद्यते। सूति मन्त्ोदारो वेति । लिमूतिंसवेश्वर- 
मन््राणामुद्ार इत्यर्थः | गूढमू तिंपदस्यार्थोऽप्येवं प्रकटितः । ययपि तत्तदाकारा- 

ufamatas विवलितं तथापि मन््रसिद्िसंभवात्तदुद्वाराविरोध इत्यु दारग्रह- 

णम् । गूढमूर्तिरित्यच ब्रह्मादि मूर्तगृठलं रदस्यत्सुपदेशलभ्यलवं तेनेह कामाग्नि 

नादासनासुपदेशत एव योग इति सूचितम् । तदाह हं द रिषहिरेत्येवं सिं भव- 

तीति । ,मन््रयेऽपि वा बिन्दुयोगः स्यात् । इरिहरमन््रयोहकारो व्य्ञनमात- 

५९ 
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मेवेष्यते। सूल श्रोमात्मेति दरेमामेति च मन्रखरूपकयनम्। वडइश्चता 
इति अुतिस्मतिनिष्ठा इत्यर्थ; । sot इति आगमनिष्ठा इत्यधं; ॥ ५२ ॥ ५४ ॥ 

उक्तविद्यार्थरूपाणोति | पुरा तिमूतिप्रणव शक्तय उक्ता विद्यास्तासां वाच्यार्थं 
रूप्राणोत्य्थ; | रूपग्रहणेन शब्दार्थमेदात्तदंश एवायमथं इत्यक्तम् | Wa विशिष्यत 
इति भिद्यत tara: । गुणदोषादिग्रहणमन्येषासपि प्राणग्न्यादौनां वयाणामुप- 

ल्तणाथंम् | तदुक्म्-सकलजगन्मयोति | चतुगंणनादिष्वपि समानमेतत् । व- 
च्यति च-अत्र सपालकात्तारादेरित्यादि । प्रणवशक्योरेकरूपतया विवक्षायां स- 

कदेव गुणनम् | अजपापरमाममन््ादिविवन्नायां दिग णनमित्यादयप्यवबोदव्यम् | 
विप्रक्रमस्य प्रणवशक्तया दिप्रथितिनिजन्धघनलत्वादिति। प्रणवथक्योः सवेमन्ा- 
quan: देवतातच्छप्रधानल्वं निवेचनेन दशेयत्याचायं एतेषामिति । विगुणि- 
तादुक्ताधोनां तारणं ख्थुलसुच्छादिरूपाणामपि तन्ूलभरूतवसतुनि कुर्डलिनोस- 
तच्छे देवताव्चिद्रूपे प्रापणं सखवसामानाधिकरण्येन खनिष्टेकपरताकरणं agafa- 
शक्तिरेतेषामेव तरिगुणितानां तन्मृलभूतवसु निदंरणल्तणं शकनमिति खरूप- 

प्राधान्याच्वानयोविन्दुयो गापत्तिरिति । मूले तदा सृष्डमादिस्थानवाचिकौोत्यन्वयः। 
सष््ादोनि वाचः स्थानानि । तदाह परादौोति । केनाकारेण वाचकल्रमिति । 
सौरचतुरक्षरादिमन््रूपैणत्यववोदव्यम् । करणं चेत्यन्तःकरणग्रहणम् । तदा 

पञ्चपच्चविभेदिनोत्यन्वयः। श्रयमवाश्यः । भूतद्द्रियादिरूपैण aga गुणनं 

स्यात्! तथाकाशवाव्वादिरूपेण वाकंपार्ादिरूपेण चेत्येवं पञ्चधा गुणनं 

स्यादिति | एवं auifeaft Faq) तदाह- पञ्च विं शतितत्वादिकसुक्षमिति | 

पच्चानामन्तराणां चेति भेदिनोति स्व॑वरानुषङ्क; । भवपद्धाच्तरपद्चव्रह्मादोनि 
पश्चात्तरपदेन खडोतानि | यदा नादपयंन्तानां प्रणवशक्तयंणानां ग्रहणम् । aT- 
मरुदादोनां पश्चाच्चरवाच्यतया ग्रहणम् । यत उक्ञसुक्तविद्याधंरूपायोति । तदा 
कोभोर्मिरखमेदिनोत्यन्वयः | त्वगादिषड्धातबः wea: । बुभुक्लापिपासादयः 
ASHI: | षडक्तरादय इह मन्ता: ॥ ५५।५६।५७।५८॥।१५९ ॥ 

अङ्ा(दा)दैरिल्कारादिभिदंकारादिभिशरेत्ययथंः | अङ्गेभ्योऽस्यासु सप्तभ्य इति 
सक्तधातुगुणनयो गिन्याः षडड्ान्येतान्येव प्रणवद्रन्ञेखावयवरूपाणि | तेभ्यस्तदाच्य- 

तया विश्वं जगत् ara भिद्यत इत्यथः । तत्तदृगुरितसङ्ख्यामन इति । 

कुण्डलिन्या इति शेषः । तत्तदामकजगदुत्पत्तेरिति। तम्तत्सङ्ख्याथं वगा- 
ककजग दुत्पत्तेरित्यथं; ॥ ५८ ॥ ६० ॥ ६१॥ ६२॥ ६२ ॥ 

VESTA सेल्यता्टा्तरादे बच्यतग्राऽ्टप्रक्लत्यादय इति न्रेयम् ॥ ६४ ॥ 



दितोयः aza: ६४३ 

wa om दिशः । दादशार्णख्यमभिधत्त इति । यदपि seman 
वाचकमेव किन्तु सवणमात्राधं रूपेणभिग्रेतसश्बन्तरान्तर वाचयोऽपि स्यात्। यथा 
वणंशब्दादिशन्देस्तदथाभिधानभिति। मन्त्रान्तरेष्वपि समानमेतत् । aes 
चेति यन््रपदविशेषणम् । तैन चैतत् सूचितम् ॥ ६५।६६ ॥ 

* कुण्डलिन्यादिगुणनसद्वावेऽपि त्िचतुरादिगुणनाभिधानेऽभिप्रायान्तरं दर्भ- 
यति-ज्रिगुरितिादिष्वित्यादिना । qari प्रसिडम्। खाधिष्टान + + 
afagea ++ अनाहत ++ विश्डि ¬+ + लज्विका ++ oa + + 
कला ¬+ ~+ । apres: | तेषु तिचतुष्पश्ेत्या यक्षखङ्ख्यापरिमिता 
वर्णः स्युः । तदाह ऋष(?) इति । चिचतुरादिवर्णानामन्यवर््ण इषहोपादोयन्ते | 
अवधिग्रहणायेति Faq दादशणदलपग्चे लवशाद्यष्टवर्ण विस्जनोयजिद्वा- 
मूलोयोपश्मानोयदुस्ष्टवर्णाञ्च Wil तदाह-श्रः कः usfa1 पञ्चाशदले 
aay auiq सरत् i ना विसजंनोयादिचतुर्वसंयोगः। तत्परिवारलेनोक्ञा 
विभूतिमिति। कणिकाखकारादितारांशवाच्चतया इष्टटेवतादलतेऽष्ट चाकारा- 
दिलिपिवणंवाच्तयोक्ञा विभ्रूतय इति केयम् । प्रणवांशग्रहणं लेखां श- 
विकल्मोपलक्षणएम् | तदुक्तम्--अरकारोकारहरमाया वैति । संहत्येति! चिद्- 
ग्निशिखारूपेण कुण्डलिन्यपि सर्वानुस्युता विभावनोया । यडा सा मूलाधारादि 
दादणान्तावधि सुच्छतयावस्िता सतो तत्तदाघधारे तथा तथा गुखिता तत्तदि- 

भूतिपयन्तं प्रसरन्तो विभावनोयेति । किञ्चेतदपि तिगुरितादिष्वाशयान्तरम् | 
सूलाधारगतात् कुण्डलिनोसतश्ात्तारद्नल्नेखातिपुरादययभिमतमन्बस्य तदुचित- 
गुणनेनोदयस्तावद्भावनोयः। Bet सा सघगुणिता' शक्तिः कामाग्निनादास- 
त्यादि way! ततस्तस्योदितमन्तरस्य तदुचितखडःख्यसकलजगदरूपिणए व्याति- 
रप्यनुसन्धातव्या | श्रङ्गभ्योऽस्यासतु सभ्यः" “सच्सादि खानवा चिकोत्यारि द्क्तम् । 
तदेतदुभवमर्थाभिमतमन््रपोटन्यासात् पूवमेव कायेमित्यववोदव्यम् । यद- 
च्यति-माढकान्धासं विधाय वच्यमाणक्रभेण dead क्षतेति । * 

शिशुवाक्यगताच्तरन्याखानुसारेशेति शिणशोवोक्यान्यप्यव्यक्गं प्रलपति यदे- 
लयुक्तान्येकदिव्यादययत्तरालकानि तद्रतान्यतच्तराणि च ata विक्तिरूपा- 
श्यनित्यस्तेषां स वाक्यरूपषङ्कातस्तदनुसारेणेत्यः । कुण्डलिन्यवस्थानविथेष- 
fafa | तदाकयरूपं प्रण वद्भन्नेखातिधुरादिरूपं चावस्ानविशेषमित्यथेः 1 यद्यपि 
वदाक्यरूपोऽवखाविश्रेषो यदा fanisa गुणथेदिल्यादिप्रकरणेऽनुक्त एव किन्- 

waa प्रलपति यदेव्यतोक्तोऽसाविति तदाक्यरूपो व्यवस्थाविशेष इह र्ह्यते । 



४४४ प्रयोगक्रमदौपिकाया् 

्रनुखारग्रहणिनेतदुक्तम् | प्रण्वह्ृज्तेठादिमन्ाणां तावन्न शिशवाक्यल्म संभवा- 
ea किन्तु या तन्मूलभरूता क्ुर्डलिनो तिचतुरादिगुणखनयोगिनो तस्या एव 
सप्रणवहृल्लेखादि मन्त्रोऽपि तच्छिश्वाक्यवदवसखानविशेष इति सामान्यश्क्तिषु 

विशेषशक्तिवगाणां स्फ़तीवपि वथाविवक्षमेव तत्तद्घाकारेणए watara इति । 
नित्यसिद्वमाटका चररूपैणपोति । कुण्डलिन्यवस्थानविगशेषमित्यनुषद्गः । नित्य- 

fafa माटकाविशेषणम् । शिष्वाक्वस्यानिव्यलात् ततो विश्रैषाभिधानभेतत् i 

यद्वा शिशव क्येषु WAM खादिमन्तेषु च यथाखमनुस्युततयावख्ितलाद्रित्य- 
सिदत्रमिति | ननु पच्चाशदाप्रगुरित्येतदपि माटकाचररूपैणेवावस्थानं तत्कोऽत्र 

विशेष इति । उच्यते । aa पञ्चाशदत्तरमात्रलच्तणस्यानित्यस्य शिश्वाक्यस्य 

मूलभूतायाः कुण्डलिन्या Taal तद क्यं Weal Al इह तु माटकाया 

एव तद्भिन्नेन तेन पुनदच्चायंमाणाया gaya कुण्डलिन्या sad सैव 

माटकेति विशेषः! पञ्चाशदंण्गुणितेत्यतेव खष्टभेतदिति। aa at यदा 
पञ्चाश्दंशगुणिता udder पच्चाणदर्णनोरथतीत्यन्वयः। गुणना्रत्तौनां 

क्टस्ररूपापे्तयां शत्रमिति देवो सतो ईरयतोति। देवशब्दे नाचिच्छक्तेरपि 

awa न्नानैष्व्यादियोगितया खातन्तासुक्तम् । तत्समसथंकतयात्मविनिषे- 

शितिदिव्यभावैत्येतत्पदं योजयति कथमिल्यादिना विद्वणोति। प्राप्चिदानन्द्- 

भावेति। आत्मनि aaa विनिवेशितस्तादात्म्येन प्रापितो दिव्यभावो यथेति 

विग्रहः | दिव्यश्ब्टेन कुण्डलिन्याः प्रकतेरधिष्टानभूतः पुरुष sa: | दिव्यलम- 

साधारणत्वम् । तचार्थाचिदानन्दलक्तणम् । यदा द्युण्ब्देन दोिसगंवचनेन 
चिदानन्दग्रहणम् । दिवि भवो दिव्य इति नित्यसिचं चेतत् तादास्म्यमेव बो- 

व्यम्। यदा प्राख्णेसङ्ातान्तररूपैण निष्यत्रा तद्दिरत्या ततः खसखरूपान्ततथा 

प्रतिनिष्ठत्ता सतो सखराधिष्ठानचिदानन्दरूपयुरुषतां प्राप्रोतोति प्रतिपन्तव्यम् । 
मन्वोदयसमयेऽप्यनुसन्धेयभेतत्। चिदानन्दापत्तिफलन्तु व्णनामपि तव्कवलानुस्यु- 

तत्वम् | यतो वच्छति-यस्माग्रा्चिदानन्दभावादित्यादि। परा सतो कुण्डलिनो 

काथं स्थुलान्वर्णनोरयतीत्यत् agar सुषिरोदितनाद सद्य दिः्युक्तम् । aga 
वह्मनि म्बूलाधारप्रदेशे खिता कुण्डलिनो तस्यास्तदव्मंसुषिरादाङ्मागंप्रक्रमभता- 
दुदितैन नादेन खकायभूतेन यः सद्ग; सख्ामनोऽवच्छेदः तस्मादिति ल्यबलोप 
पञ्चमो । सद्ग प्राप्य वर्णनोरयतोति सम्बन्धः । नादशब्देन पथ्यन्तोमष्यमाव- 

wan नादो विवक्ितिः। तदाह-पथ्चन्तोमध्यमाभाव इति ॥ eo ॥ 

इति प्रयोगक्रमदो पिकायां दिवौयः पटलः । 



अथ ठतीयः पटलः | 

पटलसङ्गतिमाह- एवमिति । वशरुनिष्यत्तिप्रकारमिति। ययपि ययम- 
चरसभ्रूताः' सवानिलमुवाच w प्रति; garaa इति वागर्थरूपतया 
प्रलतस्याचरस्योक्तंसर्वातोपपत्तये ततः साधकादिशरोरान्ताथं शोत्पर्तिसदभि- 
व्यङ्ग्यमाटका AT AT शब्दां गोत्प्तिश्चाभिदहिता किन्तु aaa 
वि्ठव्यापितयाभिधानेनोकैव | शब्दं शव्यासिरेव fact वक्तबयेल्येवमभिधानम् | 

तदिभरूतिकधनाथेति। तेषां निष्यन्नानां वर्णनां विभूतिरमनोषोमादिरूपैण 
व्याधिः । यदिह वणनामोरणादिकथनं तदपि व्याष्यन्तराविष्करणार्थभमेव | 
व्यासिश्च विदयमानानाभेवैति feasted भवति । ठतीयपटलारग्भ इत्यनेन 
सूलगताथशब्दोऽपि दशितः! अस्वैवार्थान्तरमाह-अथणशब्दो Fae इति । 
Taare टेवोतदाकविनिवेशितदिष्यभावेति यदुक्तं तदेवामु हेतुं दश्वति- 
यस्मादिति | ary तदोवपरमकारणस्याग्नोषोमतया तदनुगमात्तेषां तदात्मक- 
लमिति भावः। ननु प्राप्चचिदटानन्दरूपयुरुषभावैत्य त्ानन्दग्रहणं किमधेमिति | 
उच्यते | चिदानन्दावैवागम्नोषोमौ भवतः Wag तन्मा त्रत्रमेव न सोमरूपत्वसिति 
मतान्तरप्रतिपादनाथंमेतत्। अगतदौधितिग्रहणमश्तस्पारतावनोधनार्थ॑म् | 
तेनेतदपि सूचितम् । प्रकतङ्कण्डलिन्याः खरूपचिद्ग्नावु(व)परिमिताद्ततया 

तादात्म्यपयेन्ततया विनियोगं प्रणवेन शक्या वा शान्तान्तोचारशेन विधाव ततो 
माढकारूपण मन्तान्तररूपेण वोदयः सभुचितगुखनतो विभावनोय इति । 

सूलेऽगनोषोमसेदत इति । वरंतदर्थानामग्नोषोमामेदाभिप्रायेण्णोक्तम् | 
कथमिह विभाग इत्यव्राह-सववर्णष्वित्यादि | ata व्यज्ञनेष्ववसाने 
चातिखुच्छयत्ेनाकारस्य सद्धा वादंशदयोपपत्तिः | AAA अकारस्य करणावख- 

यान्यानिव्यादि । पुरुषप्रक्लतिग्रहणमम्नोषोमयोः खरूपमेदप्रतिपादनाधंम् नात्र 

प्रकतिपुरुषमा्रतया सोमागयामकत्वम् किन्तु भोग्यभोतुरूपैणेति तदभिव्यल्यध- 

मपि चिदम््द्तदोधितिपदोपादानम्। समविभागतो वेति । प्रायिकमेतत् 
टडान्ततया Maina विभागात्। यडइच्यति-्रारिठान्तसुक्केति । 

गूढमर्थं दशंयति--अनेन चेत्यादिना । प्रपञ्चयागादिष्विति प्राणमिनिहोत्- 
ग्रहणम् | fadafadt देवनिषेययोरन्तरग्नोन्दुभावनापि wad | तारश्क्यादि- 
पूवंकमिति मरूलमन्वादिग्रहणम् । नमः सखः खाति वैति। तावल्येवांभेऽयं 
विकल्प इति Raa इतरोऽवशिष्ट इति । तारशक्यादिपूवेकं डादिक्तान्तसुक्ला 

aad नमः asta वाग्निमन्त इत्यर्थः | प्राणाग्निहोतरे ल(तू)न्मोलिवि(त)वर्णी 
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वैलोम्येन स्युरिति बोडव्यम् | सोभेनाग्निविभागत saa इनः सूरय; | fast रूप- 
मिति । प्रक्ततिपुरषयोवंररष्वकारतदितरांशयोरपोति भावः । प्रकाशक प्रकाश्या - 

शाभ्यां वेत्यत्रापि समानमेतत् । कालात्मक सूर्योऽभिप्रेयते। खरस्य शव्यापकभेदेन 

वैत्यनेनोत्तरश्लोकस्य सुख्यार्थौऽपि दर्शितः । अनेन Fare पूर्ववदयाख्येयम् । 
शोषणादि विधानाननाभ्यादिषु स दिमर्डलभावनायामप्येषासुपयो गः ॥ १॥ 

WU: षोडशेत्यत सूच्छमथं माषह- अ्टचिंशत्कलान्यास इति सोम- 
स्याग्निकलानामेतदृग्रहणम् | मण्डलमन्ता इति व्यापकमन््ाः। ते चेह 

acaaat पठिताः । प्राणप्रतिष्ठामन्तक्तसिसु दोच्वायामेव वच्यते । aq कश्चिदंश 

ae सूचितः क्र पुनर॑शन्तरमिति तदादह-अ्रसूचितमिति | उत्तरतरेति तत्तकला- 

कथने । किञ्चिदिति सम््रदायलभ्योऽवशेष इति भावः ॥२॥ 

एषु खरा इत्यत सुख्याथंमर्थान्तरं च दशंयति-सखराणमेषेति ! अत्तैषि- 
ay वर्णेषु मध्व इत्यथः । अतर ङखदोषेशन्दाभ्यां सूतिं शक्यामकपुस्तरो योतका- 
कारग्रहणम्। तथा च सूतिशक्तिरूपेण व्याप्िरियसुक्ता भवति वाच्वाचकयो- 
रमेदात् । तेषामष्टमूतितच्छक्वा दि वाच कत्वाथेत्यनेन चैतावज्ञभ्यत इति । ओवै 
भवादवोऽष्टौ मूर्तयो वामदेवादयश्च शक्तयः । वैष्णवे विष्खादिसूतंयः + + 
शक्तयः! अआदिश्न्देनाटप्र्षत्यादिग्रह णम् । मिथुनानामेवेह वाच्यतोपपत्तिः | 

मूले पूर्व sa इत्यादिना तदिभागोऽप्युक्ः । खराणां इये इथे पूवः पूर्वो 
सखः परः परो दोघे इत्यथः ¦ विन्दुसर्गन्तिकौ च ताविति sara 
spare दोघांणं विसजंनोयः। यदा यदच्यति-दचसव्यस्थिते इहखरोघीः 
पस्चोदयन्ति चेति । तदिषयमेतत् । जिन्दुविसगौं हखदोर्घाणमन्सतः संयुज्येते 

दति। वच्यति च~--बिन्दुविसगी स्त्रोपुरुषादयनुगताविति ॥ २॥ 
आआदन्तस्वरषट कस्येति श्लोकेन व्याष्यन्तरसुच्यते  तदाह-खराणामिल्यादि | 

तदर्णनां मघ्ये नपुंसकमोरितमिति। अके तदथेसिदमिति दभैयति-अरवणिष्टख- 
पञ्चकस्येति। हखदोघंखराणं पुंस्वोदोतकाकारतयेययं विभागसिद्धिरिति भावः, 

नन्वायन्तखरषट कस्येतोलयं विभागाभिधानं किमथंमिति। sat कैवलं 
पूवंषटकं व्यच्ञनगभंमध्यमचतुष्कं तत्समकेतयोरेव फलकारयोष्येच्छनमाततयै- 
वाभिप्रेतलात् कैवलसखरसंयोगरूपसुत्तर चतुष्कं Wawa: समौ विन्दु- 
विसर्ग खरकायारि gaa व्यच्लनसंयोगरूपश्च चकारस्तस्य सकलसंयोग- 

प्रदणनाथेत्वादिव्येतत्प्रदथं नाधेमिलं विभागाभिधानम् । विन्दुविसर्गीविति । 
पुस्नीनपुसकानामन्त्मखतया विन्दलुगमो बह्िमंखतया विसर्गातुगम इति 
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विभागः। ate खराणां पुंस्रोनपुंसकव्याप्तौ- देवौ तदाकविनिषैशित- 
दिव्यभाषैत्यसौ चतुः afta wea एवेति तत्प्रतिपादनायेनिद्ागमधने- 
रोरितमिवयेतदित्यभिप्राथेण विद्रणोति-अआगमधनैरिति अवमथं इत्यादिना । 

शिवादितच्चावस्थास्तावदमो वर्णः । agai प्राक्-सा तत्व संन्नेत्यत्रेत्यादि | 
यस्मात्न किञ्िदुत्तरं aqua शिव एव । नाऽत्राहतानाहतभेदो विव- 
चितः | तख वाचकोऽवमकारः | तस्याभिधायकल्वात् तदोयविमशंशक्तिमूतं- 
रूपत्वात् तदागमधनपदेनेतदुक्तम् । मरूलाधारादकारशिवाच्छकच्छादिपूवैकां 
Wawa ईषत्स्फुर्ता वानन्देच्छादिमेलनपूवंकं विसगशक्यभिव्यक्तावाममा- 
यादिक्रमेण भोम्यवसुनो घटपटाद्याकारेण दशेनदशापत्तिः 1 पुनस्तत्रैव fra 
तच्छक्तयतक्रमेण प्रविलय इति । वाचयवाचकयोरमेदादनुत्तरं तश्चभेवायमकारः | 
स च पुं््रोनपुंसकेषु युरुषः । सानन्द शक्तिघभित्वात् aaa । किञ्च स 

एवेह पुरुषः। अन्ये तु वणः प्रक्तिरेव। ततश्चानुत्तराकार wa पुरुषः 

तस्य चिद्रूपस्यानन्दितुरानन्द एव तदमत्वाच्छक्तिः। यद्यप्यस्य सखरूपमेवा- 
नन्द्ञचिदानन्देकरघत्वात्तस्य किन्तु ख आनन्दस्तदमेत्ेन विकल्मनोयः। यदुक्त 

प्रकाश्विमशेरूपेण चिदानन्दरूपेणए वेति। यदा तस्य खातन्तयभेव शक्तिः सा 
तत्खरूपविखान्ता। तस्यानन्दलक्षणो विमशे sare: शकतिरुपपययते | 
वाच्यवाचकयोः स्वैत्राभेद wai तदुयोगिनः शिवस्य कलतच्ोन्मेषो- 
AAG प्रथमः शक्तेः प्रसर इकारः। तत्प्रभविष्णुल्रमोशनमोकारः । 

ततः सकलतत्व(नासुन्मेषस्फुरणसुत्प्तिरुकारः | तेषामेव तद् वैलोम्येन जनता 
संहृतिरूकारः। तदादह-एथिव्यादिविलयादिति। शिवस्ये वाविद्यावशाद- 

AMR एत आनन्दादय इत्यवस्थाग्रहणम्। अवशिष्टतच्छावखारूपाणोति । 
शिवस्तावदनुत्तरः प्रथमं त्वम् ततस्तस्यानन्दलन्षणा शक्तिः तत इच्छा 

सदाशिवः Seay ततस्तुन्मेष ऊनता च विद्यातक्वमेव । ततोऽ- 
afucrfa तच्चानि मायादौनि तदवस्थारूपाणि इतराचराणि तत्र कादोनि 
पञ्चतिंशन्ायादितच्वाक्राणि। तेषामपि पञ्चविंशत्संख्यासम्भवान्मायातः पूवे 
wma प्रकषैरुत्तरं विगुणखतच्छम् इकारस्तेषां गुण्व्यतिकरजन्यभेदावस्थारूपः 

कारश्च प्योक्ततावस्थारूप इति तेषां aarat परसामान्येनाचिक्छ्किमादेणणन्त- 

स्फुरतोपलक्षणमिच्छादिविशिष्टं शिवशक्ति त्वमेव । त्वुवणादिचतुष्टयं न 

तत्त्वान्तरम् | तथानन्देच्छादियोगरूपमेकारादिचतुषटयम् । तथाविधस्यादि- 
Tae वादितच्चसंहारावस्धारूपोऽनुखारः तत्सर्गा वस्धारूपो विसजंनोयः 
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नतु तक्वान्तरमिति। तच कादौनि सा्ताटेवावशिषटतछरूपाणि । तेषां 
सामान्यमाव्रश्वर्णदि चतुष्टयम् | तस्य संहारसगावस्ौ बिन्दुविसगौं शक्तिसदा- 

शिवादियोगमावमेकारादिचतुषटयमिति तान्यपि तच्छात्तराणि स्य॒रिति। 
अकिच्चित्कराणोति। न किल्िदपि साधयितुं समर्थानि । खयं साध्यललात् 

शिवतच्छस्य भोगमोक्ाथेतया मायादितश्लसिदये शकतिकलापयोगादिति । 
अयमाशयः । खरेष्वकार एव तावत् पुरुषः । सख्यं साधकंत्ादाकारादिपञ्चकं 
wi तदथंसाधनशक्तिलात् एकारादिचतुष्टयमपि सेव | तद्योगरूपल्ात् । जिन्दु- 

fant तु मायायचिन्मातस्प तिंदशायाम्रुनतोन्मेषरूपलवात् feta । aa 

मात्लक्षणं तवुव्णादिचतुषटयं साघकतदोयसाधनशक्तिलवाभावेन पुस्रोलाभावात्र- 
पुंखकमिति। व्यज्ञनानामप्येवं नपसकत्वभेव | एथिव्यादिविलयादित्यनेने तदुक्तम्! 
Rada शक्यादिसाघनपरिग्रहफलस्य जातत्वात् साघनान्तरासम्व एवेति ॥ 8 ॥ 

aa तचतुष्कमित्यादिना व्याघ्यन्तरसुक्तम् । sar faafaefamaaq | 

दर्घषणासुत्तरायणम् ) द्व णयोसु ततसंक्रमः। बिन्दुविसगंयोखु afa- 
वत्त॑कौ CIMA । ततुप्रेरकश्च प्राणः प्रवाहरूप इति । अरस्य पूर्वोकषव्याप्तय- 
पपादकल्रमप्यस्तोति वदंस्लच तुष्कमित्ययंस्यार्थान्तरं दशयति -स््ोपुरुषभागयो- 
रिव्यादिना। दक्तोत्तरखे प्राणख्य इति । देहस्य दत्तिणोत्तरभागभिधानम् | 

तेन दक्िणिवामास्यौ भागौ पंस्लोविशेषाविल्युत्तरपटलेऽवगमात्तयोः पुंस्ो- 
भागत्रम् | तयोर्मध्वभागः Beat भवति स नपुंसकभाग इति । सुषुम्नस्य सति 
प्राण इति । वणेचतुष्कस्याप्येतदेवाधिकरणं प्रवदहस्थानोयलादाचश्च प्राणसम- 
वायादित्यवबोदव्यम्। अयनयोदेकिणोत्तरगतिरूपथोः खितिनि ठत्तिरूपा | 
तदाह-अयनसंक्रान्तिरूपां fafafafa । तेषां विनियोगमाडहेति यदुक्तं तदपि 

दशेयति-तदानोमिल्यादिना | कखटोर्घाणमुदयाभिघानादेषासप्युदयसिदिः | 
तेप्रासुददयाभिघानादेव तेषां मन्तरूपाणासुद लाभः । ततप्रधानानां चेति शसन 

बोजादिग्रहणम् | नपुंसकात्मकमन्ताणमप्युपलचणमेतत् । तेषां वोर्योह्नवकाल ` 
मिव्येतद् वच्छमाणमिहापि समानम् । दक्तिणसंक्रमण इति दकचिणायनारम्भ 

Sa: | स एवमुत्तरसंक्रमण sfa | sara विगागः। प्राणस्योत्तरभागसञ्चारिणे 

यदा दक्तिणभागप्रेखथा सुषुम्नायां तन्मुलाधारे ठन्तिस्तदा तस्य प्रवेशप्रघान 
SA निष्क्रमणप्रघान इतरः | तस्येव तत उत्तरभागप्रे्ठया यदा सुषुम्नायां 
तन्मूलाधारे ठन्निस्तदा तत्प्रवेशप्रधान चाकारो निष््रमणप्रधान इतर इति । 

अथ -दक्तोत्तरख . इत्यथस्यार्धन्तरमाह--च्रनयनेऽपीति | समप्रक्तेनाङ- 
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पञ्चकपरिमित्ोऽयमयनकाल इत्यभिप्रायेणाह -- बाद्यघटिकापञ्चकेनेति। ara 

नाडोपञ्चकं दक्तिणायनम् ततो नाडोपञ्चकमुत्तरायणमिवयेवं तद्व्यवस्या भवति । 

अनेनेतद पि सूचितम् | विषम प्रतेनाडो सलं wand aad स्यादिति) ; उत्तर- 

लेऽपोति । यद्यम्येतदिद्ोक्तं तथापोत्यश; । faswaaatfefa । बाद्ययोरनयो- 
किड़म्बसन्भवात्तावदान्तरायनाभिधानम् । तत्रापि विडम्बसम्भवादिति ara: | 

यदैकस्िन्नयने vas सतोतरायनकार्यसुपख्ितं स्यात् तदा तत॒कार्यप्वुयुक्तया तद- 
यनप्रतोत्तशे तत्कार्ये कालविडम्बषम्भवः | कालावयवेति सामान्यतो ग्रहणमरो- 
रातादिग्रदणयंम् | अतएवाह - ततरेलादि | श्ासोच्छासात्मकानोत्वहोरात्रारिषु 
श्वासोच्छाससम्प्रादनम्। अहोरातासकौ वेति । श्वा सोच्छासयोरहोरात्रादिसंवाच- 

कानुत्तरपदादय॒त्तरपटायत्तरत्वात् तदु चि तानुकरणरूपत्रादाऽस्य तद्रतिपाद कल्व- 
म्। अतर ्लासोच्छासग्रहणमिहोक्ताध्यात्मिकायनयोरुपलच्णम् | माखशब्देन Aa 

वयवयोर्मासयो ग्र हणम् | इच्छा वेनति | तत्तदुपखि तकायं प्रयुयुक्तापे येत्य; ॥५ 
अथ दकसव्यसखित TIS गूढां माह-इखदोघौणामिल्यादिना । ay 

धाना AA: इखदोघंप्रधानाः ART ततप्रधाना एव | यथा Ba: सोम दौ्घादिः 
सन् stants: बुधः शुक्रश्च Safe: सन् sana इति । wi नचटेष्वपि 
द्रव्यम् । तिधिराश्यादोनामादिशब्देन ग्रहणम् । वाद्यसू्यीदया दि कालस्य 

विडम्ब संभवे च्रयमान्तरसूर्यीदयादिपरिग्रहः ¦ इह छखदोघेप्रघानमन्ाणां खयः 
मेव प्रतिपत्तिरित्गननोषोमामकान्बन््ान् प्रतिपादयति- तेति | चह रादिप्रधाना 
इति खफादिग्रहणम् ! खटादिःप्रधाना इति कसादिग्रहणम् । तेषां वोयोद्धव- 

कालमिति यदुक्तं aa किं विषयं तहौवंमित्यपेक्ायामाषह- ते चेति । हखप्रधा- 
नानां सौम्यानां च वश्यणान्तिकंमंसु प्रयोगः! स्त्रेणानां वश्ये rari weil 
इतरेषां करूरकमंखिति विभागः । भूतभूतकलाभिः सहोदय इति व्याघ्न्तराभि- 
धानम् । तेषामुदयावगमोपायोऽप्यनेनेव fiat वर्णनां भूतसम्बन्तु 
प्राणागनोलाम्बुखाव्मका इत्यसुना क्रमेण प्रतिपत्तव्यः । wafafafawa तु मेदः t 
खोक्ते नाडोपञ्चकात्मकेऽयने aded तावदशंवति- तत्रेति! राशिशब्देन 
खाभिहितमयनसुक्तम्। आध्यासिक तु कथभेषासुदय इत्याह-- केनेति ॥ & ॥ 

खराणां Hae तुं वदतरिति तिधिकलाव्याप्तयुपपादनविषयमेव । सोमे- 
नाग्निविभागत इत्यत्र तु--दटेवोतदात् विनिवेशितदिव्यभावेव्ययमेव Sq: स्यात्। 

चिदगम्निप्रकतिसोमतन्मेलनसूर्यात्यत्रतयैव तधालादिति। बिन्दुविसगयोस्तच्च- 
मिति। बिन्दोरादानखभावतथा चित्सूधल्ं विसर्गस्य विसजंनखभावतया 

yo 
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शक्तचमटताकार लं सूर्येन्दो रसादानविसजंनखभावत्वादिति भावः । कालनिवंतेक- 

लेनेव्यथनदयगतदिनभ्रासकर्लमुक्रम् | दतरश्चरवदिचययनदवगतदिनात्कलत- 

सुक्तम् । पञ्चानामेव दिनानां प्राणग्नोलाम्बुखात्मकतया तत्खभावानां पर्यायतः 
प्रहत्तिरयनदयेऽपि लच्छत इति । aman दर्भयति- अनेनेति कालरूप- 
तिष्यात्मकत्वमिति व्याघ्चन्तरम् । कालोऽच सासावयवल्षणः। अत्र बिन्दो 

रभयाव्मकलरमस्ति सोमस्य तिधिनिर्वट॑कले तदङ्गतया ae ततोपसितला- 
दिल्यवबोडव्यम् । कार्यानुखारंशेति शन्तिकप्रंसु बिन्दुयोगः स्धदिकर्मसु 
विसमंयोगः सिञ्चप्रयोग उभवययोग इति भावः । तयोदिंकारविस्तार इति । 
केवलयोविन्दुविसर्गयोर्विंभूतिविस्तारः ॥ ७ ॥ 

सखशानां सौरत्वमिति मासकालादिव्याप्लयुपपादनविषयम् । afi च वद- 
त्रिति। तदन्य site: प्रति amet व्यािकथनम् । ततः प्राक् स्यां 

तदटौचित्यकथनभमिति विभागः। तैषां भूतेन्दरियमावादिसम्बन्धयोग्यताधंमिति | 

MACHA | मनोऽहङ्गारवुदगव्यक्तात्मवगस्यादिश्ब्देन ग्रहणम् । वाच्य- 

वाचकलक्तणोऽत्र सम्बन्धः! यद्दा कवगंस्य भूतेरित्यादिलक्तणएः तत्सम्बन्ध कथनमेव 
चार्थाद्व्यासिकथनं भवति । पाञ्चविध्यमिति ! कखादोनां पुंस्ताादिसाधारण- 
कारतया तादृशे एयिव्यम्न्वादिसामान्यसम्बन््े सति तद्ग विरेषरस्बन्धस्य तदु- 
चितपाञ्चविध्याघोनलादिति भावः | तदन्य राता रविः wa इति | मकारस्य 
जो वसूर्यात्मकत्वसुक्घम् | चिदादित्य रवाध्याम् जोवाताधिदेवतं च aa दति | 
तदुक्त जो वादित्यन्तमहमतनुमिति। ares मकार इति । परे क्रमादित्यव 

faafad क्रमं द्थयन्राह--भादय इति । चतुविंशतितश्वयोग इति योग- 
स्तदाच्यतया सम्बन्धः । यदा Ararat संयोगः । तेन Gta: सौरा इत्ये- 
तदिदणोति--स्पर्णानामिल्यादिना । मासास्िका व्यासिरपोहाभिप्रेता। यद् 
वच्छति-शश्यादिकलारूपतिधिमासभ्चाजकादिसम्बन्धेनेति । wa तपनताप- 

wea मासम्ूतेयः तेन कभादिदहिदिवणंवाचयाः। वच्यति च-कभाद्या वसुदा 
सौरा इति । तेषां पक्तदयलक्तणएत्वात्तदुपपत्तिरिति। प्राणम्नोलाम्बुखाकका 
इत्ये तत्पञ्चपञ्चविभमैदत इ्येतदिभागाभिप्रायम् किमनेनोक्कभित्यत आह-न 

चतुविंशतितक््वसम्बन्धक्रम इति। उक्त इति शेषः। तथाहि सति नणदोनां 
arate: सम्बन्ध अ्रापदयेतेति भावः । भूतै; सहोदयक्रम इति । कचटतपा- 

दिक्रमैण सम्बन्धोऽत्र विवचितः। तग्रधानमन्त्रग्रहनत्तत्रादयुदयोऽत्रापि समानः। 
सपर्णानां व्याघन्तरभेतदर्थदुभवति ॥ ८॥ < ॥ | 
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Tam वगेदयत्वमिति | तदुचितस्लस् ्मभूतादयन्वया्ेमेतत् । तेन तार- 
ग्व्यासिलेभ्यते। प्राणान्न्यादिक्रम इति । प्राणाग्ीलाम्बखालका इत्ययं क्रम 
इत्यधेः । प्राग्बद्व्याघ्यन्तरमेतत् | तम्रघानमन््रायुदय इहापि समान wal AG 

भ्नाजकादिदशग्निरूपैण व्याभिरेतदुपपादनार्थतया Squats दर्भयितव्य इति | 

तव्राह-व्यापकानामपोति | कालाभ्निरेव वरसिंहरूपः । अव्र च्कारस्याग््यात्म- 

कत्वं तदं शव्क्त्दं चेष्यते | तस्य कालाग्निरूपतथा पूरव॑षां समष्टिरूपत्टेन तेष्वनु- 

गमोऽच प्रतिपिपादयिषित इति ज्ञेयम् पञ्चारदरुभ्यः कथमिति तच्तिभेद्- 

agen इति एतावदणभ्योऽषटविंश्कलोत्यत्तिरुदेष्या | तदा चेयमाशद्म स्या- 
दिति भावः! वर्णनां पञ्चाशत्स ङ् ख्यत्वेऽपि प्रकारभेदेना्ट तिंत्सङ्ख्यत्वादिति 

परिहारः! सच प्रकारः शश्यादिकलारूपैत्यादिनोक्लः। शथोनाग्निकलारूपा- 

स्तावत्तिधिभमाघाग्नय्रः saat सूतिल्वेन मावप्रधानतया मधुमाधवादिदेन 
तपनतापनादितेन च व्यदार: | शक्तिमावप्रघानतथा च तपनोतापन्यादिव्यव- 
हारः! एवं तिथोनामरस्नोनामप्यघ्गन्त्यम् । तत्र श्वाजकादयोऽग्नेमूतेयो 
धूस्राचिरादय WHT, AWA दानद इत्यादयः शनो मूतेयोऽखतामानदेत्यादयः 

प्रतिपदाद्याश्च शक्तय इति तन्सश्वन्ध स्तदाचकभावः। सूले खरसखग्व्यापकात्तरा 

इति खरस्परशंव्यापकवानां ग्रहणम् । मर्डलत्यमन्तेर्व्यापकभमिति । शभोना- 

गन्युलिता इति मण्डलानां खकलापेक्तया समश्टितामिधानादेवमुक्तम् । कलानां 

वणसंयोगं चेति तच्तिभेदघसुद्भूता इति वर्णेभ्यस्त दुत्प्यभिधानात् ॥ १० ॥ 
मूले श्यरभघुग्मै रिति कभादिग्रहणम्। वच्यति च-- कभादया ager: सौरा 

sfai सोमादिकलारूपेण वर्णानां व्यातिरियसुक्ञा॥ ११॥ 

श्रथ ब्रह्मादिरूपेण तेषां व्यापिरूच्यते -वणभ्य एवेति! पञ्चाश्त्संख्यकाः 

कलाः समुत्पन्ना इत्यन्वयः | तारस्य Yat: पञ्चभेदे स्त्विति । fase इति शेषः । 
वर्णनां विशेषणं चैतत् । प्रणवस्याकारादिनादान्तेः पच्चभिरंशेवं्णनां समुदि- 
तानां पञ्चदगंतया मेदः । ते च प्रणवांाः एथिव्यादिपञ्चभूतामका इति भावः | 
Ta प्रणवांसानां भूतानां च वणेकलाभिः समष्टितया सम्बन्ध इत्य ववोदव्यम् । 

सर्वगास्तिति । पञ्चभूतानां सकलपञ्चविधार्थानुगमात् तक्लालाच्चासामिति 
भावः | गूढमथं दशेयति -पञ्चाशत्कलान्यास इत्यादिना | पञ्चप्रणवांशयोगोऽका- 

रादियोगः। स चार्थात् कलानां ससुदायतः स्यात् । भ्रुतयोगः रथिव्यादियोगः | 

स च समुदायत एव | तत्सम्बन्धिवर्णयोगः कटपटाकारादियोगः। स तु प्रत्येकमेव 

संभवति तत्सम्बन्धिसर्वयोगं चेति । पञ्चप्रण वांशभ्रूतसम्बन्धिनां तकातोमेन्दरि- 
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यभूतकलानीजानां सर्वेषां योगं चेत्यथः। सवगा इत्यस्यार्घोऽयसुक्तः । Sra 
पटले तु मन्तरक्लपिं वच्ति-- लं एथिव्याव्सने इत्यादि । वणेप्रणवां्भूततस्ंबन्धि- 
वर्णयोगमिति वा विवरणपाठटः। तदा aaafaaut लं वमित्यादिवोजानि 
वर्णास्तु कटवषाकारादय इति । म्ले aw एव fafa वर्णनां केशवकोत्यादि- 

व्याधिरुदिश्यते ॥ १२॥ १२ ॥ 

तावत्य इति खोकण्डपूर््णदयीदिव्यासिः। माढभिरिति सद्रणक्तोनां तथा 
प्रथितत्वादुक्तम्। तैभ्य एव fafa वणोषधिरूपेण व्याघ्यन्तरमुदिश्यते। इह 
सवेत यस्माप्राप्तचिदग्निभावाच्छक्तचरतदो धितीर्जाता वर्णस्तस्म्ादिति प्रागुक्त 

एव तुः प्रत्येतव्यः ॥ १४॥ 

याभिरिति कलादयसूतिशक्तिदयीषधिरूपाणं वणविभूतोनां प्रयोगभेदतो- 
ऽभिमतसकलसिद्धिरुक्ता | मन्तिण इति । वणौषधिप्रयोगेऽपि तत्तद णंभावनाजपा- 

दि खचितम्) वाचज्छिताथेदामिति कलादिमन्देषु तत्तत्फलोचितवोजयोगोऽपि 
सूचितः। वच्छति च-भेधाकामस्य इसोयोग इत्यादि ॥ १५॥ 

अथ यथोदेशं कला दोनामामनानम् | ततराखतामानदेत्यादिना तेजस्यकलाः। 

इ प्राग्यदुक्तम्-अस्वितमंशसुत्तरत्र सचयिष्यतोति तदाह कामदायिन्य इतो- 

त्यादिना । Za कभाव्याः seta इति वणेतत्कलानाममेदाभिप्राधेण तद्योग- 
क्रमिरुक्ता । हव्यकव्यवहे अपोति व्यवहा AMAT च ॥ १६।१७।१८॥१८ ॥ 

ख्िक्छेदिरित्यादिना पञ्चमरूतिकलाः । श्रचाकारोल्ा इति तारस्य पञ्चमेदै- 
रिव्युक्तानुवादः। तत्राभिप्रायमादह-अकारोलया इति । तत्कलान्यास्र इति । 
तत्कलासु प्रत्येकं कखादिवणतः पूवमकारादिवण्तोऽभिप्रेयते | कखादिवणे- 

योगनियमसु नादकलानां षोडशसंख्यतया खरयोगप्रतोतेबिन्दुकलानां च चतुः- 
संख्यतयाऽ्टादिशेषवणयोगप्रतीतेश्चावसोयते | वच्छति च - कलाः कला नादभवा 
वदन्त्यजा इत्यादि । तब्रह्मजाता इत्यादिनापोति | ब्रह्मणि खष्यामन इत्येवं aa- 

दायतो योग उक्त; | बिन्दुनादकलासु याज्यमाह-बिन्दुजा ईजा इत्यादिना | 
या बिन्दुजास्ता ई णजा अपि स्युः । प्रकरणात् | तथा या नादजास्ताः सदाशिवा 

अपि स्युरिति | भुकतिसुक्गिप्रदायिका इत्युभयासामप्युक्तानां कलानां विशेषणमिति 
मत्वाह-भुक्तिविन्दुकलासु योज्येति ॥ २०।२१।२२।२३।२६।२५।२६।२७ ॥ 

मूले केशवो नारायण इत्यादिना वैष्णवमूतिंशक्वभिधानम्। मूतयो 
इलामिति व्यच्ञनानामिव्यथंः। मूर्तया इत्यादिना मन्तक्तसिकथनम् | 
यथा--अं कैशवाय ate नम इत्यादि । यदा भ्रं केशवकौतिभ्यां नम इत्यादि | 
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सधालिल्यधन यादिषु विशेष sa: ) यादिसष्सु त्गादिधातुयोगः etfefay 
प्राणशक्तयालयोग इति विभागः । यत्त॒ वच्छति माटकापरनक्ते- केशवादिन्यासे 
विशेषमाह्त्यादि। तदिस्तराभिप्रायमित्यवबोदव्यम् ॥ २७- २८ ॥ 

खोकण्डोऽनन्तसुच्छौ चेत्यादिना गे वमूतिंशक्तचभिधानम् । Wate इत्या- 
दयुक्तमिदहापि समानम् ॥ २८--- ५२ ॥ 

अथ वर्णोषधिकथनं qed कुचन्दनेत्यादि। कुचन्दनं रक्तचन्दनम् । gat 

कुङःकुमम्। चोरं कच्चरम् । ग्रन्यि(₹) कर्णी वचिलगुहसरूलं ad चोर्वरि ga कुम्भी 
वदनो गजवदनो | ATUL अब्दमुत्तमं आदर युष्मो णङ्खपुष्पो अग्निमन्यं सिंहो 
कष्ण दरपुष्मो vaya रोदिणं ठहतो चिचा तुलसो feta सुसलिनौो aqat 

Regt AGS सदाभद्र(?) ॥ ५३॥ ५४ ॥ ५१५ ॥ ५६ ॥ 

इह यत्रागुक्तं-याभिसु मन्तिः सिद्धिं प्रा्रयुरिति तत्तौषधिविषये विशेषो 
गुलिकाकषायेत्यधनोक्तः। तदादह-ग्रोषधिक घनप्रयोजनमिति । उन्तरतरेति 
लिपिपरले वच्यते -पञ्चाशदोषधिविपाचितपञ्चगव्यजात इत्यादि । कलादोना- 

सुपयोगोऽपि ततेव वच्छते - कलाः कला नादभवा इत्यादि ॥ you 

ननु वर्णनां व्या्िकथनमिह vada da कथं यथा भवन्ति टेहान्तरिति 

तदौरणादि कथनं स्यादित्छा्ड्क्य एतदपि प्राक् प्रकतभेव । किन्तु तदवसरे 
जात इदानीं तत्कियत इत्यभिप्रायेणद-पञ्चाशदं यगु णितेत्यवे ति। किद्धेहाप्य- 

वान्तरव्या्िरस्त्येव । वच्छति च -ञअ्रकारेकारयोर्यागादित्यादि । वदुक्तमाचा- 

सण तयोविकारविस्तारः परस्तात्संप्रवच्छत इति किञ्च पञ्चाश्दंशशगुरितेति 
था कुण्डलिनोव्याभिरक्ता तप्मरकारोऽप्ययं भवतोति । अपि च wee तस्सा- 

waa केवलद्टकारस्य व्याभिस्तावदिह पटले प्रतिपिपादयिषिता। साच 

व्यािर्वर्णनां व्याप्तौ प्रतिपादितायां ततस्तेषामपि वनां तदिभूतितायां प्रति- 

पादितायां क्षव्खापि प्रतिपादिता स्यादिति autat विभरूतिकथनानन्तरमिदं 

प्रकरणमारभ्यते | वच्छति च- एवं हकारस्य प्रकतिपुरुषाम कल्रभित्यादि | तथा 

च पटलोपसंहारः~- पूर्वाक्नादिन्दुमातादित्यादि इति । तदोरणादिप्रकारमिति | 

पञ्चाशरीरयतोल्वराकाङ्खिततया प्रक्नतभेवेति भावः । देहान्तयथा भवन्तोलयेत- 

स्यार्थमाद--खरूपतो यथा भवन्तोति | देहान्तरेव येन यैन प्रकारेण भवन्तो- 

ल्येतदिद्रणोति-खरमातरेति | खर उदात्तादिः । माचा adatatfe: 1 सन्धि- 

रेत्वादिः | खानं Hwa: | We: स्पशेनमाव्रादिः | भूतं प्राण्डताशादिः। 

षटकर्मारि स्तम्धनादोनि। खयमाद्रादोनां भावो क्रमोऽपोड दशितः ॥ ५८॥ 
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सखरूपनिष्मत्तिप्रकारमाहेति। वणौनामिति शेषः! मुलाधार एव ताव- 

दण; स॒ च्मशक्तिमात्रतया निष्पत्राः। तदुक्तमधस्तात्-्रप्यव्यतत प्रलपतोत्यादि | 
तेषां ततस्तत्प्रेरकप्राणवायुप्रयल्तो निःसरणं सुषुम्नारण् निगंता seq । TET 

न्त्यादिक्रमेण वदनं प्राप्तानां खखाकारेणभिव्यक्तिरुत्तराघनोक्ता | यदुक्तं-- म्रूला- 
धारात् प्रथममसुदित इत्यादि ॥ ५८ ॥ 

अथोचैरन्भागंग इति श्लोकेन स्वरविषयः प्रकार उच्यते अतर सूच्छममभिप्रायं 

दश्यति--वर्णानामिति। उदात्तो ad: पुरुषवाचकः अनुदात्तः प्रज्ञतिवाचकः 
सरित उभयवाचकः 1 खरितविषये च प्रतिपत्तिं वच्यति-सुद्धाभधेत्यादि। aa 

quia vafaa च तदुचितो विशेषः कल्पमनोय इत्य वनोडव्यम् । प्रयोग दति । 
प्रयोगस्तु प्राम्द्भिंतः। ते च वश्वशान्तिक्रुरकमसु प्रायेण प्रशस्ता इति ॥ ६०॥ 

अथार्धकेत्यनेन मातराविषयः प्रकार उच्यते। Bara व्यच्ञनभित्यादि 
न्नेयम्। अवाप्यभिप्रायमाह-पापच्येति । इस्वादोनां पापक्तयादिषु यथाक्रमं 

विनियोगः! व्यच्ञनानां तु िष्वपोतल्यवबोडव्यम् nee i 

अथाकारेकारयोरित्यादिभिः सखिविषयः प्रकार उच्यते | तस्येषेत्य कारग्रह- 

TA | एकारयोगेनेति छद्रादेणदे कारसिदिः | एवमौकारथोगीनेत्य तापि द्रष्टव्यम् | 
अत्रापि सन्ममभिप्रायमाह-सवंषामेवेति यद्यपि सवेषासरपि ean प्रागु 

कम् -घर्वेष्वकारोऽग्यामकपुरुषां ग इतरः प्रल्लत्याव्मकसोमांण इति । किन्ति 

तत्तद्स्या घं दयेन पुरुषप्रक्लति वाचकत्वं aqaty लकारेकाराद्यधदयेनेत्येवं 
विभागोऽभिप्रेतः। इहाकारादेरेकारादिषु व्याप्षिरप्युक्ता भवति ॥ ६२॥ ६२ ॥ 

aa aaa मन्तताभिधानं प्रद्भनाथेभेव । स्देऽपि वर्णः केवलाः 
संयुक्ताः समुचिता रपि सवथेसाधका मन्त्रा एवैति। सर्वाथंसाधकपदस्यार्था- 
न्तरमाह-- प्रक्ततिपुरुषात्मकोऽथं इति। मन्तलादेषाख्षादिकमप्युपदेष्टव्य- 
मिव्याह - एषामिति । तत्तदर्णदि युतैः खरेरिति। यो यो adnan भावनो- 

यस्तेन तेन वनादौ युक्ते्दिचतुःषडदाद श्च तुदं शान्त्यखरैरित्यथं; । यथा इका- 
रस्य यायोभिल्यादि। कादोनां काकीं खांखोमित्यादि इति सुद्राभथेति। 

Asal asd Waa ae वर इत्येवं दिभुजतोपपत्तिः | शक्तरक्भागदय 

इति । वामदक्तिणभागदयाभिप्रायम् । कोऽपोति। ब्रह्मा fay: faa: 
sama वाऽन्यो वा गणपत्यादिः। अथवा तिपुरासरखत्यादिरिति भावः। 

परमासन सर्वटेवसामान्यरूपलात् कोऽपि देव इव्येतद्पपत्तिः । aa ब्रह्मादिषु 
wham: कल्पयते तिपुरादिषु tara इति मेदः । यथा तत्तन्मन्ाणाभपि वर्णः 
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प्रथङ्मन्राः स्युः तदापि समानमेतत् सकलमित्येव dey तवरया दिसं 
MARAT | स स टेव इ्ोक्तलक्तणो Bq: | सकलवणंमन््रभावनासु न्यासप्रपच्चः 
तत्तन्मन्वसमान् एव | पूजा चाङ्कन्द्र वच्वादिभिरिति | एवमवरुस्येवर्णादिभिः aye 
सच्धिरुक्तः | अथ केवलयो्ेदव णयोः wits सन्धिरुच्यते व्क वर्ययोरिति | 
व्यक्तिः स्फुटता | लरोस्तरोयस्युलावस्यारूपलादिति भावः । इदहायमभिप्रायः | 
यदेतदटवणान्तरमिति सच्छा किञ्चितृखराकारविलक्षणं aed तदेवोद्धियमान 

मितर्यण््यगभावादसौ रेफो भवति । एवं लकारोऽपोति | अतर खरमाचाया मध्ये 

रलमात्रासन्धानसुकतं भवति! लरोः सम्यगिति। व्यच्जनान्तरेषु तु न तहदिति 

भावः। तेनेतदपि खचितम्। सदंव्यञ्ञनतन्मातरभमेव छद्धवर्ण॑न्तरगतमिति | 
चिदानन्दामकपुरुषप्रकत्यं श प्रधानतया तु दिवर््छपपत्तिरिति | 

अत्रापि सृच्छममभिप्रायमाह- ऋवणेदवणयो रिति। व्यक्तिरित्यस्य लरोरि- 
व्युपरि सम्बन्धः | व्यक्तिपदमन्तरा विद्रणोति-व्यज्यतेऽनेनेति। मन्मूतिरिति 
शेषः। अङ्गषामान्यमिति । षडद्धष्वादितो योजनोयो वशैः लयोवतमानमिष्वर्था- 
दुगम्यते। कुत्र दृश्यत इत्याह --स्ुलागमेखिति । यकारादिभिरिकाराव्यङ्नन्यपि 

तैष्वेवेति मरूलागभेष्विव्येतावदुकम् | अव्र दए? इल्येषां यां योमित्यादिडउ ऊ 
श्रौ इत्येषां वां atfaanfe इति ues ॥ 

अथ विन्दुविस्योरपि स्वांशेन सन्धिसच्यते-बिन्दुविसर्गामनोरिति। 
बिन्दुविसर्मवणंयो; स्फुटं रूपमजपां wine: अरं अ; इत्यनयोर्ददेदिति तदधं; | 
बिन्दुविसर्गमा्रयोरकारेण सन्धानभेतदुक्तम्। अतराप्यभिप्रायान्तरं दशेयति- 
बिन्दुविषगौङ्गेष्विति। चिन्दुविखगंसखरूपयोः अ अः इत्यनयोः aie 
सामान्यमजपां हकारसकारात्मिकां क्रमेण वदेदिति तदथं;। यथा विन्दो 
हांहोमित्यादि विसर्गस्य सांसोमित्यादि इति । नन्विकारादोनां यकारादिस- 
wa निबन्धनं तावत् स्यष्टमस्येव किं पुनरिह निवन्धनमिति तदाह-हका- 

रसकारयोरिति । बिन्दोः कायं संहारशक्तितया चिद्रूपनिष्ठल्वात् पुरुषल दकार 
च घोषवच्वात् विषस्य तु कायंसगेक्तित्वेनाचिद्रूपनि्ठलात् WAAR 

सकारस्य चाघोषत्वादिति। श्रथोपपच्यन्तरमपि दशयं स्तदुपपत्तिवशादवरः मन्त 
योरप्यङ्गेषु हकारयोगसिदिरित्यपि दशंयति-खानखाम्यमकारयोगथचेत्यादि | 
तदुक्तम्-अङुद्विसजंनोयानां aw इति । विन्दोरपि नासिकया सुह कर्ठ- 
सानलमिष्यते। चअकाराङ्गष्वपीत्य वणयो ग॑ह णमिष्यते। श्रतप्रयोगेऽपि aaa 
समानमेतदवबोदव्यमिति । इवं सन्यभिधानं प्रदशेनाधेम् । तत्तद्ण नामों 
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सन्धिभिस्तत्त्मन्तास्तदिकाराः स्य रिति तदु्-मन्तमेदानामप्यत्षरविरचना- 

रूपत्वादिति । इदानीं विसगेस्याकारेण नित्यं सन्धिं aa तस्य सवेवणनिदान- 
तया प्रथमतः wrasse प्रतिपादयितुं च कशर्ठादित्याद्यारम्भः । अचर कण्डा- 
fafa स्थानं नि;सरन्निति विसजंनलक्षणः naa: प्राय इति योग्यता द्योत्यते | 
अचाभेकतः पर इति खराणामन्यतमः। तत्रापि प्रथमतः; परो भवति कर्ादु- 

हवति करस्य वोपादानयोगादिति भावः | 
इष्टाकारयोगो बिन्दुविसग॑योः सम एषेति मन्यमानोऽभिप्रायान्तरमप्याह- 

मन्विल्यादिना । बिन्दुविसर्भयोः सवखरसमानल्वं तावदुक्तम्--बिम्दुसर्गान्तिकौ 
च ताविति । तथा च तथोरकारयोगनियमासंभवः | बिन्दुविसगेमात्रखरूपत्वात् 

केनचिदपि खरेण योगासंभवः। तदसंभवे च बुतोऽजपाया हकारसकारयोग 

इति ्राशङ्काभिप्रायः 1 तयोरिति बिन्दुविसगेयोहिं तावत् खखरूपाभिव्यक्तचधं- 
मवश्यमकारयोगः Blea तच्रियमो हकारसकारयो गोपपत्तिञ्च faateaaa 
दथयिष्यत इति भावः । अतर aera निःसखरत्निति बिन्दोरपि ख्ानप्रयल्लोप- 
लक्षणम् । यदा aw बिन्दोरपि स्थानं निःसरणं लिह समुखविवरतो नासिका 

nif; | अच केन पटेन बिन्दोरुपादानमिति तदशंयति-प्राय इति । त्ैल्यस्मिन् 
कायजातं प्रलीयत इति प्रायशब्दो frame: | प्रायसुपाददानस्याभिप्रायमनयोः 

प्रकतिपुरूषखरूपस्याविष्करणं दश्यति--खष्टिरूपप्रक् तिप्रतिभटः deca: 

पुरुष इति । प्रतिभट शब्दः प्रतियो गि वचनः । प्रक्षे: काय प्राधान्यं पुरुषस्य खरूप- 

प्राधान्यमिति sade faafaaq । अयमिहाभिप्रायः । न केवलमिह बिन्दु- 

विसगेमात्रमभिव्यज्िजिषितम् । किन्तु तयोः पुरुषप्रक्षतिलकच्ण्खभावोऽपि । aa 
तयोः खरूपाभिव्यक्यथंमकारयोगसखभावाभिव्यक्यथं च हकारसकारयोगः | तयो- 
सौषवदघोषरूपेण हरणसजंनवदादयक्तरतया वा युरुषप्रक्लतिसमुचितत्वादिति। 
प्रधानत इति! अनुत्तरतशछखरूपत्वात् प्रधानत्वम् । यदुक्लम्-अवणंविग्रहं 
देवमिति | अनेनाकारयोगनियमोऽ्युपपादितः । कुत एतद्योगस्य तदभिव्यत्च- 

ga लभत इति तदृशेयन्ुत्तरपादं विहणोति-(अ)तत्यरत्र इत्यादिना ॥ ६५॥ 
नश्वरः स्यादिति । नाशोऽसद्गावोऽनुपलग्धो वा । एवं च यदाशङ्कितं तत्सवं 

परिद्ृतं भवति। किञ्ेवं व्यच्ञनानामप्यमिव्यत्यर्थतयोपयेकारोऽप्युपपादितः | 
एवं तावदिसर्ग॑स्य स्थानप्रयब्नसुक्तम्। अथायमेव सकलकायस्रूलकारणभूतो 
इंकारोऽपि भवतोति Gat सप्राणएकसु इ इत्युच्यते । विसगं एवोद्प्राणविशिष्टः 
Baal हकार इति तदथः | AM बलं प्राणः खास एव। अनेन हकारस्यापि 
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स्थानप्रयलसुक्ञम् | AW एव खानस्ूषपप्राणमयश्च प्रयत्न इति | न ata विसगं- 
विभूतितया हकाराभिघानम् 1 'सर्वानिखमु वाच ह श्रक्षतिरथ हसंज्ना भवेदिति 

च निदिंटलात्। किन्तु प्रकतिपुरुषात्कत्मूलकारणतोचितं दशितम् । कथं 
विसगं तेनास्य प्रक्लतित्रमूष्मप्राणएलक्षणस्य बिन्दुमयपुरुषभावस्य योगेन पुरुषत्व- 

fafa: अत्रेवाभिप्रायमेदमाह-यद्येवमित्यादिना । प्रकतिपुरुषवाच काविति | 

ननु खलिह प्रकतिपुरुषवाचकत्वमप्याचार्येणोक्तमिति ! नेष दोषः । प्रज्ञतिपुरुषं 

तावदजपावसयायां प्रथितमेव । ततश्चेहापि तत्सिद्धिः स्थादिति । पूर्वं सवेवाचक- 

agatafa i सवांनिखयमुवाच ₹ईत्यवेति भावः । प्राणस्य प्राण इति प्राणस्यापि 

प्राणनकरत्मुक्तम् । पुरुष इति चाध्याहारः । हकारे तावव्यावृप्राणांशौ 
तद्ाचतया तदभिन्ना विदहो प्राणपदवाचयो प्रक्षतिपुरुषौ भवत इत्यभिप्रायः 

अथ सग इत्यस्यैव वरणस्य विक्लतिरूपैणावणंकवमयोरुत्पत्तेः खानस्य चाभि- 
धानम् । तस्य aa दगयति-एवं हकारस्येत्यादिना। स हकारलक्षणो 
faut: कण्डे वतमानोऽपि व्णसारथिभूतेन प्राणवायुना aaa कण्डे Aiea: 
सन् तदुचितकरणभेदतोऽकादिमीरथेदिति aa: sate वर्गमितिच्छेद 
इति। अ इत्यव णं हणम् | कादि पदेन कादिमान्तग्रहणम्। ख एव च वग: | ननु 
सववर्णादिकारण्त्वं aafadia स्यादिति चेत्! उच्यते । कण्डे ग्रेषितोऽकादिमो- 
रयेत् सखानान्तरे तु शेषितो वर्णन्तराणौल्ये वमथं स्याभिप्रेतलादिति । त्वेति 
करण्ड एव । यदा कण्डादिस्थानेषु शब्दतत्साम्यभ्यां प्रतिपादितेषित्यथंः | 

वे स्मथैनमातरेशेत्यच कं anfafa संबन्धः । कचटतपेल्ययं चेद वैः | 
एवं खादिष्वपि प्रतिपत्तव्यम् । ङश्च बहिर्गत इति । मुखविवर्तो afeaifa- 
कायां गत इत्यथ; । Aa खरेष्वथश्दसपर्भनं naa इत्यवसोयते ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 

विसगेस्तालुग इति। स एव हकाररूपस्तालुगतो वायुना गसेषितः सन्नि- 
त्यथेः। dat चवे चेत्यत्र सोषेलयेकं पदम् । पुनरिणमिति। सोषेत्यधे 
दशंयति-सोष्मा साग्निरिति। इशमिलेतददिभजते-इश्च शच्चेतिच्छेद इति । 
इवणंशकारग्रहणमेतत् | यन्तधेति यकारः | दन्तगस्तथा खतवगलसानिल्येकम्। 
पु इति पवगे उक्तः | उपष्यानग्रहणं प्रदशेनाथेम् । जिद्वाम्रुल।(ज्निद्वामूलोयमिति। 
qari समोरयेदिति | एवमिलुपस्कारः; | इकारल्तणो विसगं इति 
प्रकरणाङ्गवति। किमनेन क्रियत इत्याह-उपसंदहरतोति। स सगः परलेषित इत्या- 
दाविति | वच्चति च-एवं हकारस्य के वलस्य विखयोनितलरमभिधायेति ॥६८।॥६<॥ 

इदानीं भरूतषर्क मंविषयः प्रकारो amet: | तदाह~-वर्णणनामिति । भूत- 
+ Mey 
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भूतकलाभिः' Tamara’ इत्येवसुक्तमपोत्यथंः | विशदयन्निति ¦ 
तच्रास्यष्टल्वादिह खसष्टोकरणेपपत्तिः | ad sar पञ्चेत्यत्र परे चेति पञ्चेत्यनु- 
षङ्गः | तदाह-परे च दोघां wea: पञ्चेति । सन्धानेन विक्षताः सन्धिविक्षताः। 

यदुक्तम्--अकारकारयोर्यीगादिति। बिन्दुसर्गानोव्यैक्तिममसोरिति च। gaa 

सश्धि विन्दुरित्येव मेदः । विन्दन्तिका इति विसर्ग निद्यथसुक्तम्। यदा चत्वारि 
aaa बिन्दुपरिग्रहाधंसुक्तम् | 

FSI AA इत्युपलक्षणम् । चा्याष्टाद्यास्तायाः पाद्या इति । कश्ब्देन 
जलग्रहणम् | एथग्भूताव्काः क्रमेण कथिता इति सम्बन्धनोयम् । Ga: पच्चभि- 
ta वणंदशक रिति | तैसैरिति पार्थिवैराप्यैरित्यादयक्तम् | यथा अञ्राएकचटतप- 
यषेतोत्यादि । स्तम्भनादयसमित्या युत्त विवरणम् । स्तम्भनाद्यमिति र ् तादिग्रहणम् | 

तदुक्लम्--रक्तास्तम्भनकर्माणि AUT: काये ATA: | 
शान्तिकं पौष्टिकं कमं वषेणं सलिलात्मकंः ॥ 

दाहमोदाङ्नभङ्नि WAS दहनात्मकः | 
सेनाभङ्गभ्मोचखाटदेषकर्माणि वायुजेः ॥ 

कालभस्मानि चुनि विविधान्यथ मारणम् । 
Gea स्थापनं वर्ैरनाभसेवेगसंख्यकेः॥ इति । 

शून्यता य्रामनगरादोनासत्यन्तं मनुष्यादययभावकारणम् | मन्वान्तरेरपि स्तम्भना- 
दयपपत्तावितैः संपुटीकरणं कार्यम् | वच्छति च-संयजेन्डन्तर ति ॥७०।७१।७२॥७द॥ 

स्तम्भनादिप्रयोगप्रकारमिति। स्तग्बनाद्यचितेषु सोसादिषु मध्ये विकोशं 
तदहि: warvafad पाधिंवादिमण्डलमप्यालिख्य aa विकोणमध्ये पञ्चोकछत- 
भूतादि विलिख्य भरतवीज्दन्दशो मध्यादिषु संपूज्य sat निखननादि qaifea- 

ब्रविः प्रयोगप्रकारोऽवबोदव्यः । array कल्यितेषु geass कल्मनोयः । 
संयजेदिल्येतदिषणोति- संलिख्य सिन्द वा पूजयेदिति । लेखयेत् चिन्तयेत् 

पूजयेदेति वा पाठः; | अत्र लेखनं चिन्तनं च विकल्पेनोपलक्ितमिति। सिदमन्त- 

ara प्रयोग इति । सच्चिन्तनेनापि स्वस्मनादि कायस्य साधनोयत्वादिति भावः । 
मध्ये पञ्चोक्लतभूतबोजसिति। खं खं भरुतबोजमिह विवक्षितम् । भूतवोजानि 
च नादकलादिभूता saa प्रतिपादितानि। तद्िन्दृष्वीघोभागादिषिति। 
भूतबोजस्य मध्योदेशे तरोयविन्दुरेखनोय इत्यर्थादवसेयम्। तस्य विन्दोरन्तवा 
बहिर्वाष्वाधोभागग्रहणमिष्यते | ततरोष्वेभागे साधकः | अधोभागे साध्यः। कमे च 
qe तयोर्भागयोः Bai तदसंभवे पाश्व॑दिशि कमं लेखनीयम् । कमं च 
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कदाचित् साधकस्य यथा स्यात् यथा aA aa जयलिति। कदाचित् साध्यस्य | 
यथा daw aal नश्चलति | कदाचिदेवताया एव कमं भवति ! aa Tafa | 
कदाचित् तु साध्य एवास्ति | यथाऽैबेत्यादि सवेमूह्यमिति। यन्तजोवादियोग- 
चेत्यत्र प्रागुक्तमादिपदं संबध्यते i ततर मियमस॒ awa एव । एतच्वेल्येवसुक्तल च्षण- 

faa: | पार्थिंवभूतलिपियो गसू्व्थाह्वति । यन्ाणोत्यभिधानं पाथिंवयन्त- 
परिग्रहनिवरच्यथेम् | तत्तद्भरुतयन््राणौव्येतदथेम् | 

इदानीं यन्जोवमादह--ह सौरिति! मध्यवोजाधोभाग इति। तस्यान्तबहि- 
वीऽघोभागोऽभिप्रेतः। हमिति लिखदित्यन्तं ara) गुणशोऽटदिच्िति 

लेख्येति शेषः । गुणश इति तिविवरण्णभि प्रायम् | यन्वप्राणवदहिरेतन्नेखनमिषते | 

दलेषिति सद्खष्टदलेषु ag गणशो लेखनं चतुदलेषु षट् च इत्यायेद्यम्। तदहि- 
रिति यन््रद्रदयमिति संबध्यते। लेख्यमिति च शेषः मध्यबोजे गायत्रो चेत् 
तद्वदहिरेतदृलेषु गायत्रो चेद्यन्तप्राणबदहिरेतदटित्य वबोदव्यम् । प्राणप्रतिष्टामन् 

इति) स तु कलासु वच्चमाणप्रक्रियया प्रतिपत्तव्यः यन्सामान्यमपोति 

यन्रजोवादि | यदुक्त तदन्येष्वपि वच्छमाण्यन्तेषु समानमिति भावः! वच्छति 

च--व्योमाविःसचतुदेशखरविसर्गान्तस्फुरत्करणिकमिव्येवमादि । येन यैन प्रका- 
tia यत्प्रागारब्धं तदिह परिसमाप्तमिति ॥ ७४ ॥ 

पूर्वक्तादिन्दुमावादिव्यन््श्लोकस्य aaa दर्शयति-एवमिति | परलत्रयोक्तां 

efefafa | nada कचित् काल' इत्येवारभ्योक्तां खूटिमित्यः | ततोऽर्वाक् तु 
हकारस्य vase नित्यलं खरूपं व्यापिञ्चैवोकेति। यद्यपीह सखितिरिड 
पटलेऽभिदहिता तथापि वणनिष्यच्यमिधानं efetafa तथाभिघानम्। यद्यपि 
सखितिरपोहाभिहिता न ufeta किन्तु संहार प्रतिपादनाधतयैवायं anta- 
वादस्तदुव्यत्ययरूपलवात् संहतेरिति efeta wae) wa रएवानुवदत्निति 

निर्देशः | प्रकतिः खयं पूर्वीक्ता हिन्दुमातच्रादथ रवतन्माततामभ्युपेतेति सम्बन्ध- 
नोयम्। सखयमिव्येतदभिप्रायमाह-निस्तरद्गम तश्छसंक्नेति। प्रकतेयंन्नितयं 

खरूपं तदभिप्रायभेतदिति भावः । परस्मादुत्पत्रस्य प्रकतित्लस्येति इयम- 
वस्येह Bae भवति। यदा प्रक्षतिरिह रक्षति: पुरुषे व ्रकतेश्च कचित्कालः 

waa स्यात्| सखयभेषेति तु कालपुरुषयोस्तस्यामन्तर्भावः खकोयनिस्तर- 
क्गकारस्य बिन्दादिविकारापत्तावप्यनपायो विक्रियायामन्यनिरपेत्तलमिल्यादि 

सर्वमुक्तम् | शब्दव्रह्माकतामिति | तदुक्तं - विन्दो स्तस्माह्धिद्यमानाद्रव इत्यादि । 
मूले अकारादौन् दयरेत्यत्राप्यभ्य॒पेतेति सम्बध्यते । तथा तदनुगतान् कादोन् 
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पञ्चविंशदिल्यत्तापि पञ्चदिशदिति पञ्चविंशतिमित्यथं; । तेषां खरिरनुगतिरकार- 
नित्ययोगात् ककादिवेचितपराच्च भवति । तथेव संयुक्तधातूनपि यादोनित्यन्वयः। 
तदनुगतानि्ये तत्तधेषेत्यक्तम्। अभ्युपैतेति चानुषङ्ग इति। अतर “बिन्दो 
स्तस्मादित्यत आरभ्य पञ्चाश्दोरयति पंक्ति एव quifaaa उक्ता णब्दरखु्ि- 

रनूदिता। यथा भवन्ति देहान्तरित्यादि तु प्रकरणमेतदन्तगतस्ेवेति | गुणएसहितैः 
पच्चभूतैस्ताभिस्तन्माच्राभिशेत्यन्वयः। तदथं द गंयति--अर्थातसकतामुक्तामित्या- 
दिना। यादौनिति सतरिधानादुक्तम्। यदा यादिशब्देन सर्व॑वणंग्रहणम् | 
अथवा गुणसहितेस्त्मात्राभिश सदहितेभूतेः सह यादोनिति संबन्धनोयम् । गुण- 
सहितेरित्यत सकलकरणेरित्युपस्कारः। गुणकरणतन्मात्ाभरूतान्ितान् बिन्दु 
वर््णनभ्युपितेति ता्पर्याधः। अतर विचिकौषुर्घनोभरूतेत्यत आरभ्य भीत्या च 
परिरेदितोत्यत उक्ताथखृष्टिरनूदितेति स्गणतुवादोऽयभेतावान् भवति । 

मूले अथ aia व्याप्य हसंन्ना भवेदित्यनयः। तदभिप्रायं दश्यति- 
संहारमारेति । व्यत्ययो यथोक्गव्यापारविप्ययः | तदाह-कायजातमुततं खात्म- 
aq संहत्येति | सखसखरूपावयेन RAW कायेजातमुभयविधमुत्पन्रसुक्तं aaa तद्- 
व्युत्क्रमेण स्वखरूपोपसं हृतं कतेत्यथः। fad ॒व्याप्येव्येतदिणोति-- विश्व 
सवेमित्यादिना। परिपरूरंखभावत्वादिण्वमिति देवतातश्छसुक्तम् । अत एव 
ब्रह्मपदोपादानम् | केनाभिन्रतामिति। सा तच्छसंन्नेतोमामेव प्रक्लतामवस्यामिति 

भावः यदा विशं व्याप्य व्यतोत्य सन्ना भवेदिति खम्बन्धनोयम् | तथाच Beat 
व्यािरपोह पटल उक्तोपसंग्द्होता भवति । ह इति संज्ञा वाचकं यस्याः सा 

eda | सर्वानिलयसुवाच ह इति प्रागारम्भ एवोक्तात्तरलक्णा प्रकतिरिति॥७५॥ 

इति प्रयोगक्रमटदो पिकायां cata पटलः | 

अथ Aqa: पटलः | 
इष Had केन भाविता' 'यूयमक्तरसंभ्रूता' इत्यादित एवाक्तरस्य तदिव 

साधकस्य च प्रक्षतत्वादुभयोश्ातोऽनुकत्तल्ादुभयथापि स्यात् पटलसङ्गतिरिति । 

रवे तावदक्रोचितां पटलसङ्गतिमाह--एवमिति | पूरवाक्तादिन्दुमातरादित्यनूदितः 
प्रकार एवमिल्येक्तः। इकारस्येति वाच्यवाचकामेदाककस्यात्तरस्य प्रक्ततत्वेऽपि 

वाचकांशस्येव ग्रहणम् । केवलस्येति रेफाव्यपि्तयोक्तम्। विष्वयोनिलमिति । 
सकङ्गतिमावभेतदुक्तम् न तु इतुतया सङ्गत्यभिघानमिति क्ञेयम् । तेन संहारस्यौ- 

masta तदनुपादानमिति। आदाविति प्रपच्चसारारश्म एव-मूलाणेमण- 
विक्तिरित्यतेत्य्थैः। प्रा्षख्येति। हकारस्य रफादियोगतस्तस्राधिभेवति । 
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विश्वयोनिलमिति। नास्मिन् शक्तिपटले विश्वस्य स्थितिसंहाराभिधानमिलेव- 
सुक्तम् । चतुधपटलार ग्म इति मूलग ताथगन्दार्थोऽप्यु्ञः | 

aa एवं व्यवसिते तस्य॒ ufsafauad इत्यन्वयः! विश्वस्य जगतो ह- 
लक्तणदुत्पत्तिः ततर स्थितिः तस्मिन्नेव च प्रलय इत्येतत्तावदेवं व्यवसितम् | तधा 
च सत्यस्य WRI परावाक्तद्थात्मकस्य हस्यात्तरस्य शक्तित्रमिष्यत इति तद- 
चरथः । तत्र जगति क्तक्षत्यस्य sada सततं रूटसंखितेरिति Sql faR- 
षणम् । 'हादत्तराज्जगत उत्म्यादि नियमे सति तज्जगददिषयतया यत्किलित्तस्य 
कतेव्यं स्यात् तस्सर्वमविक्लतमेव | येन न किंचिदक्लतमश्क्यमवशिष्यते स तथोक्तः | 
तथा तस्मिन्नेव जगति सततं सवस्मिन्रपि काले देशे च रूटाक्तरमेवायं धघटशब्द्; 
तदर्थो aad निरुढा संस्यितियंस्य स तयोक्तः 1 जगतस्त््रैव कल्िताकारत- 
मनेनोक्तम् । यत एवमसौ हो भवति अतोऽनेन शक्तया भाव्यमिल्यवसोयत इति 
भावः । afaaa खरूपे qari विश्ववेचित्रोत्पा दनतदवस्ापनविलय- 
नकारत्वं हि तावच्छक्तिलनिवन्धनमिति 1 साधकाभिप्राये तु विशेष; | दात्तरमेव 

जोवतापत्तितो जन्तुभावप्राप्तौ साघकदशं प्रतिपयते 1 तत्खरूपभ्रूता्च aca- 
रतो वाङ्मनसोयांवदिश्वसुकिप्रतोतिरूपेण प्रसर इव्येतत्तावदेवं व्यवसितम् । 
तथा च सव्यस साधको जगति Raa जगत्येव रूट संख तिश्च wafatara- 
सोयत इति महतोऽक्षरस्य कलेव तावदसौ साधकस्तस्य चैतावदेव aay यत्तेनैव 

छते विखस्मिन् जगति खाधिकारानुरूपतोऽवभासनमभिधानं च । यदुक्तम्- 
इतयं विभ्वं प्रतोयतेऽप्यव्यक्तं प्रलपतोति । नातोऽधिकं तदयोगात् तत्सवेमप्यनेन 
aaa भवति | तत्र च जगत्यस्य सततं निरूटेव dfafa: 1 तत्तदुतिप्रतोतिषु 
खरूपचितोऽपि तत्तदथंष्वनुगमात्। अन्यथा तम्रतोत्यनुपपत्तेः। तथा च 
खखरूप एव खसातन्ते्रव तत्तज्जगदेचितरगोत्यादनतदवस्थापनविलयकरत्वभे- 
dea हि शक्तिलनिबन्धनमिति मह तोऽच्रस्य जगतोऽपूवंस्यावभासः। साघका- 

चरस्य तु aad तस्य विद्यमानस्य वावभास इति सेदः । एवं च साधकस्य 
महाशक्तयंमातल्वात्तद्रूटिसिये तच्यासजपध्यानाद्ुपदेशस्तावदि ह कतव्य इति । 

aaa श्लोकस्य सूच्छमथें दशंयति-्रधशब्दो Pau इत्यादिना । खयभे- 
वेति । asad जगदुत्पच्यादिमात्रं तस्य शक्तित्वसिद्धौ निवन्धनम्। तच्च 
न खयमेव वाचमिति uta) उक्तेन प्रकारेणेव्येवंशब्ट्विवरणम् । प्रकते 

कचित्कालः इत्यत श्रारभ्य ‘sda भवेदित्यत उक्ताः प्रकारोऽयं द्यते । कारण- 

तेनेति दहात्तरत्ेमेति विश्चेषणएतयाऽध्याहारः । व्यवसित इत्युपपादनेन व्यवसा 
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हि सिध्यतीति भावः। तुणब्दोऽवधारणणथं इति प्रकारान्तरेण जगतः सर्गादयनुप- 
पत्तेरवधारणसििः स्यात् अस्य हकारस्येति। जगतो निभित्तोपादानकारणतया 

प्रकतस्येति भावः। शक्तिल्मिति। ननु ciara नित्यतां सवौव्मतामपि चोप- 

पादयितु ततो जगतः सर्गाचुक्तम् तथा च तदुभयमपोहेषितव्यमिति! नेष 
दोषः । यदुपपादयितुभेतदुक्तं awa प्रकतिरथ हसंन्नेलयतार्थादुपपन्रं सिध्यति ! 
किन्तु तत्र शक्तिलमिह तदोयविभूतिविवच्याऽनू यत एषेति । 

ननु जगतो हारते व्यवस्खितेऽपि कथमस्य शक्तिलमवसोयताभिति। saz 
ear तदुचतशक्तलव्यतिरेकेण जगतस्तद्धावानुपपत्तरेतच्छक्तिलसिदिरिति | 

अतएव Sarg कारणतेन व्यर्बखत इति सप्तम्योपादानम्। शएक्तिवाचकमन्तल्- 

fafa i ननु वाच्वाचकरूपस्य rate शक्तिलं तावदिहावसोयते । प्रतिरथ 

ह संज्ञेत्य क्तत्वात् रूट संख्ितरित्यत रेफैकाराभ्यां शक्तयसाधारणरूपयो; कायशक्ति- 
तदोशानयोरपि ग्रहणसंभवाचेति। नेष दोषः । arsine शक्तिमावरलमेवाव- 

सेयम् । वाचकांपे तु रेफादियोगोऽपि तद्योगोपपच्या लपि तस्यां वाचयश्क्तौ 
कावंशक्तितदोश्योगप्रतोति;ः स्यादिति। गुणत्रयामकशक्तिवाचकत्वमिति। 

सचादिगुणत्मकलत्वसत्तरल्वेऽप्यस्या भवेदेव न तच्छ््क्रिलनिबन्धनमिति ara: | 

रेफेकारयो रजस्तमोवचनलेऽपि कावंणशक्तितदोशनाभिधानलमविरुबमेव | 
वरुवाचकानामनेकंणक्तित्वाभ्युपगमात्। यत उक्तम्-च्रथोभयात्का ATi 

एव स्यः तिधा भूय इत्यादि । वर्णणन्तरसंयोग इति कतव्यतयाभिग्रेतो विशेषोऽ- 
aga; । मन्रलेेरिति। मन्वत्स्ये्टलादिल्यंः। हकारं विगिनष्टोति । 
दुर्विंग्रहल्वादिशेषणस्यै तदुक्तम् | tale इति । रेफम्ूढवान् छटतवानिति यावत् | 
दूरित्ययमीकारः। संस्थितेरिति आद्गुण इति सन्धौ प्रधमेकवचनमिति ज्ञेयम् । 

अव्र तकारस्य ङोबादिस्लोप्रल्ययमात्तयाभिप्रेतत्वात् गोखिधोरुपसजं नस्येति 

खमावोऽपोयत इत्यवबोडव्यम् । तथा च रूटसंख्ितेरित्यादिनिद शोपपत्तिः | 

व्याप्तत्वात् तस्येति yaaa इति । 
इदानीं साघकोचितां पटलसङ्तिमपि दशंयति~जातस्येत्यादिना ! साधक- 

स्याप्यादित आरभ्यानुढत्तलेऽपि गतपटलते तस्यादगनादस्येति तत्परामश्णनुयोग 

इत्यत एतावदुच्यते। अतायमाशयः । ब्रह्महरो्वराख्या इत्यादित एव प्रक्षतस्य 
साधकस्य हात्तराशतयोत्पत्तिस्तथोत्पन्नाचच ततस्तद क्षर प्रसरतया वरणं नासुत्पत्ति- 

स्तदवसथायाभेव च तेषामगनोपोमादि रूपेण व्याभिरिव्ये तत्सवं गतपटसैरक्तम् | 
ततश्च शक्तिपटलेऽपि साधकोऽनुष्ठत्त इति । जातस्य निगंतानामिति पदाभ्यामाय- 
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पटलवोरपि तदनुगतिरुक्ता ¦ anenteafafa । व्यातिस्तदुत्पत्तिर्निष्य्िरन्य- 
चेत्यथः | अभिहितमिति । ततश्च मूल एवमस्येति च निर्देगोपपत्तिरिति भावः | 
अथेवमिति प्राबदथशब्दो डतः । स ad व्यवसित इति aaa दर्भितः । 
uafzawifa—ud वर्णानामिति! वर्णस्तावदग्नौषोमादय एव । #4 aut 
waives विकारो हारमेव साधकस्य खरूपमित्यसौ गतपटलमतः प्रकार 
एवमिव्यक्तः | तेन च तथाविधानां वर्णानां हा-तरत्वल णमेव तत्वं व्यवस्थितं 
भवति । तुशब्दोऽवधारणथ; | तेषां प्रसिदाकारमा तत्वायोगादुक्तव्यवस्थाव्टतिः 
स्यात् atignnafa, एवमनुतरत्तस्य साधकस्येति भावः | यदप जातः 
शिशरेवानुहत्तस्तथापि ब्रह्महसयेष्डराख्या इत्यादित एव प्रक्ञतस्य साधकस्यात्तरांश- 
तोपपिपादथिषयेव तस्य जो वजन्तुपुरूषतापद्यभिधाना च्छि्त्रेऽपि न्ास्योगादि- 
समुचितवयोऽवस्यादटि प्रतोत्तणोपपत्तेश्च साधक तोपपनल्तिरिति | 

ननु वणणनासेवं aa gatas कथमस्य शक्तित्रसिष्यतामिति। उच्यते । 

साधकसखरूपस्य शक्तित्व्यतिरेकेए ततो वितानं वणनाभिलयं व्यवस्था नोप- 

uaa! तथा चास्य शक्ति त्रमवसोयते। किन्तु मलिनं परिच्छिन्नं चेतत् शक्ति- 

तत््लमतोऽस्य विश्इत्वं ave चेपितव्यभ्ेव । एतदभिप्रायेरेव च जगश्मूलकारण- 
शक्तयामकत्वमियत इल्युक्तम् । तथा maa परिच्छित्रस्येति चोक्तम् । खतो 
विशडमपरि च्छन्रमपि हि ad भवति | योग्यत्स्येति। uta हि तावत्साष्यम् 

तस्य न्यासादिः साधनम् । तेन च खशक्तिगतमालिन्यपरिच्छेदादिक्तयतो aE 

शक्तयाका राभिव्यक्तिरित्येवसुक्तम्। किच्च न्यासानां भरयस््वात्तषामेव चाद्या 

नु्ेयत्ात् तद्रूटियोग्यताप्रधानो न्यासादिरिति चेवसुक्तम्। सम्पा्यमानलवादि- 
afaaa शक्तिपटल इति भावः । सम्पादितलाच्ेति (गत)पटलेष्विति ara: | 

तेषु छ्यणुयोगादय उपदिष्टा इति तथा च तनोत दृश्या देशिकदशितेरिति | 
ननु खखरूपि शक्तितच्ते मदा शक्तेरनन्यतयाऽनुखन्धानमेव कायम् नतु न्यास 

इति । नैष दोषः । क्रमसाध्यभेव दछ्ेतदनुसन्धानम् । ततश्च प्रथमं तावत्खदेदे 
खशक्तिविभरूतिरूपे मह्मशकरिविभ्रूतिरूपस्य विश्वजगदिग्रहस्यानन्य तया want 

न्यासेन BIA) ततस्तथा जपो ध्यानम् ततस्तन्मुलभरूतशक्तिमात्रपयंन्ततया 
योगेति । रुतद्भिप्रायेण च aa जगतोव्येतत्पदसमुपात्तमिति मन्यमानो 

विद्ण्णोति-जगति सवेतत्लात्मके शरोर इति! कछत्स्रमपि स्धृलसत्छाकारेण 

सामान्यसाक्िलक्षणमन्तर शक्ते रूपमिह सम्प्रादयितुसुचितमित्यनेन सूचितम् | 

सततं रूटसंख्धितेरित्यनेन न्धासादिभियेलतो जन्यं शक्तिसिद्िपूवावखाद्पं 
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फलमुक्तम् । प्रसिदेति। खात्न्येव प्रथितेत्यधंः । संविद्रूपप्रत्यावसकलवेनेति | 
चिद्भूषस्य एुरुषस्य खात्विखान्तिलित्तणमानन्दरूपं ज्ञानं संविदुच्यते । तदेव च 

प्रकतिशक्तिरूपम् । तदुक्तं -प्रकाणविमशेरूपैण चिदानन्द रूपैणए वेति । चिदा- 
नन्द्थोरेकांत्वेऽपि तथा विकरप्यत्वादेतदुपपत्तिः। यदा जगति सततं रूढ- 
संसितेरिति संबन्धनोथम् । व्यध्चाव्मके wes समष्टिदटेहन्यासतस्त्रतोतौ 

तदनुखन्धानप्रचयतस्ततर समध्यात्मनि सततं रूढा संखितिः स्यात् । ततश्च सततं 
रूढा प्रसिचेत्यादयुक्ता खितिभंबेदिति । 

qed व्यवसित ewan: पूर्वोक्तानन्सर्याघं; | तत्राभिप्रेतं पूवहन्तं 

तावदभयति-- जातस्येति | वर्णनां व्याद्यादिकथनानन्तरमिदानोमस्य तदुच्चार- 
कतयानुठत्तस्य साधकस्य शक्तिवमिष्यते। तत्संपिपादरयिषया तदिभरूतिकथन- 

मारभ्यत इति तव Fata व्यवसित cua: । एतदिव्णोति--एवं वर्णनां तच्छे 
व्यवसित इति | वर्णनां त्छमभ्नोषोमादयाव्मकत्वम् । aa भावः । वर्णणैनां ad 

तावत् तेषामग्नोषोमादयाव्मकत्वम्। तच्च साधकान्तगेतायास्तत्खरूपभूतायाः 
शक्तेरेव कायेमर्थीदवसोयते । तथा च सति वर्णनां व्याप्तावभिहितायां तेषु वर्णेषु 

साधकस्याग्नोषोमारिरूपेण खान्तगेतशक्तिकायं तवाऽवभासमानेषु केवलं सा शक्ति 
स्तस्य खरूपभूता हसतो न तथावभासत इत्येतावदेव जातम् 1 ततस्तत्सिदये तस्यं 

साधकस्य शक्तित्वमिदानोभिष्यते। शक्ती तु तधाऽवभासमानायां खविभूतितया 
मन्न्यासजपादिषु सा वणविभूतिरवभासत इति । अनेन पुरा गुणितप्रकरणे 
द्रक्ञेखादि विश्रूतोनामिदह च वणंविभूतोनां तत्तद्यासजपादिषु तथावभास उपयोग 
इत्यपि सूचितम् । aa हल्ञेखादोनां विभ्रूतयस्तत्त्मन्न्यासजपादिशेषा एव | 
वर्णनां विभूतयसु माटकान्यासजपादिशेषाः सवंमन्वन्यासजपादिशेषाशेति 

भेदोऽवबोदव्यः | जगन्मृलकारण शत्या तसकात्वमिष्यत इति ! वणंविभूतोनां समटि- 
लात् तत्कारणशक्तयापि समष्टिभरितया भाव्यमिति भावः । प्राङ्गतस्येति । शक्ति- 

विपरेततया निरूढामनस्तच्छत्युपदेशमातेणए तदात्मकत्वसुपपन्नमिति भावः | 
न्धासयो गादिभिरिति। न केवलमिह aca: शतेरमिधानं तद्वनोधार्ंमेव | 
afaq तथा न्यास्योगादयथंमपोति भावः। न्यासयोगादिभिश्ात्मनः प्रा्लत- 
रूटिप्रच्तयपूविका aa शक्वामन्यपरिच्छिन्नाकारे fete: स्यादिति जगति 
सततं रूढसंस्ितेरिव्युक्म्। aaa शत्तिरेवासौ साधकः aaa इति ॥ १॥ 

एवं तावन्साधकस्य न्यासथोगादिक्रभेण दश्चेखात कशक्तित्वसिदये तदृव्यासि- 
क्रथनन्ासमन््रस्ानादिप्रतिपादनं चेह प्रसुतं भवति । तत्र प्रथमं तावदु लेखाया 
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तवशप्रधाना साधकगतप्राणतदरमाव्यथेशक्तिलचणा व्यापिरष्यते। प्राणामकां 
हकाराख्यमिति। रएतदाह-उक्तस्यात्तरत्रयस्येति। रूटसंस्वितेरस्थेत्यक्ताया 

द्रलेखायास््रयाणां वर्णनामिल्यधं; । प्रज्ञल्यामकत्रसिद्धय इति । न्यासयोगादि- 
भिस्तत्निरूढिदारा acimafaga इत्यथः | कालपुरुषा विभक्ता प्रकतिशक्तिरिदहा- 

भिप्रेयते | षोडणाद्गन्यासमिति । वच्छति च-इतोदं षोडगाङ्वदिति । प्रथमतो 
ऽस्याभिधानोचित्यमप्यनेन सूचितम् । साधकस्य तावदु बुभुच्ादयः प्रथिताः 

ततस्तेषां श्तं सतयाऽनुखन्धानं सुकरं स्यादिति ura: | 

मूले Tate asi प्राणासमकं स्यात् ages: षडुमेयः स्युरिति योजना । 
हकार आख्या यस्य aaa तत्तथोक्तम् । बगौजशन्देन वाचकंव णत्वमुक्तम् | 
प्राण रात्रा खं रूपं यस्येति समासः । बुयुक्ता च पिपासा चेल्युक्ाः षडमंयः । 
बुसु्वादोनां हकारकायंतायां निबन्धनं तस्य प्राणावकत्वमेवेति तेनेवयुक्तम् । 
ननु कथं शोकादोनां प्राणधमंत्वमित्यत आदह- प्राणे सत्येवेति ॥ २ ॥ 

qa that गुणा इति । के त इत्यपेत्तायां पवनाद्या इ्युक्तम् । तदाह - 

गुणचतुटयमिति | खण दयेरितोति । स्प्णदिगुणयोग इति भावः । पारतन्यादा 

गुणणन्दस्तेष्िति ! प्राणस्तावदादिश्कतैः क्रियाशक्तिः) साच वबुभुच्ादिशक्तोनां 

समष्टिः । तस्या ज्नानशक्ति्मन्रादोनां समष्टिः | तस्या एव कायंशक्तिराकाशः। 
सच वाय्वादोनां समष्टिः | प्राणस्य ग्रहणादाकाश्स्य च गुणेष्वगणनाद्रेफोकार- 

सरूपतया ाकाशन्ञानगशक्तयोरपि ग्रहणं Mad | तत च ज्ञानक्रियाण्कितन््रलं 

RITA fa waaay तेषिति । यद्यपोकारस्य gu इति 
मनश्रादयोऽपि गुण एव । किन्तु तेषां गुणत्वं मननादिषहत्तिप्रधानल्लात् न तु 

पारतन्नयादिति दशितम्! विशिष्टः कायेंकरणसद्ात इति । शत्र ्रोचादोनां 
करणेष्वन्तभा वोऽभिप्रेतः | विशिष्टः शरोराकारेण व्यवसितः! अवशिष्ट इति 

वा पाठः। प्राणयंशेषु wag तेषां सद्ताकारमवशिष्यते स इत्यथः । 
मूले बुधैरिति । बुसुन्लादिशक्तोनां सवंप्राणिगततया sated प्राणाकाभ- 

ज्ञानशक्तीनामादिशकषव्य॑टित्वम् आदिशक्तेरपि कालयुरुषाविभक्ततवमित्येतन्सर्व- 
सुक्तम् i वच्यति च~ प्रणव शक्तिभ्यां व्यापकमिति | न्यासविषये विशेष; । प्राण- 

RAIA मन्त्र आन्मपदयोग उक्त; । तदभिप्रायेण विहणोति-प्राणशरोरमिति । 

बोजलादेव तस्य जिन्दुयोगो लभ्यते। तदाह-विन्दुसहितमिति। स्यादिति 

शेषः। किं fad भवतोत्याह--ं प्राणान इति | कतङ्लत्यस्येत्युक्तलादेव न्यासो 

बुधैरिति निर्दणाच्च तस्य wate सिध्यतील्यवकेयम् । तेनेति aera टतोवा । 

१९ 
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तदाह- तेन प्राणाककैनेति। यथायोग्यमिति । पराणस्य देहान्तवव्यापिलात्तधा 
व्यापकतया बुभुक्लापिपाषयोन्यासः मनसो द्तल्वादुदि शोकमोहयोरितय्योदं 

एव व्यापकतया न्यास इत्यभिप्रायः । करणान्यपोति । अ्रतापिशब्दात् न्नान- 
शक्तिसिद्धिरिति भावः 1 मनभ्रादिष्विति। ह्येव तत्तटु बुद्ध्येति भावः । सद्धातस्य 

शरोर व्यापकं भवतोति। अथ म्ल ऊकारान्तास्त्रिल्यादिना वुभुत्तादिशक्तयनु- 
गतेभ्या हकारादिभ्योऽकारदिखयणणं बुसुच्तादि णक्तिवाचक तयोत्पत्तिरक्ता । 

हकारस्य महामन इति । तस्य जात्या प्राएवाचिव्वेऽपि व्यक्तिभिवेुचादि- 
वाचकलत्रमिति सूचितम् न्यासविषये विशेषः । वुसुत्तादिभ्योऽकाराद्युत्पत्तिकथ- 
नेन मन्तेषु adalat उक्तः | aa विशेषस्तुणब्देनोतं; | तदाह- तुशब्द इति! अतर 

कैवलहर मायायोरी त्युतखरयोग च बुभुक्तादिशक्तोनां सन्स्थूलतया मेदो द्रष्टव्यः | 
क्रं AUN नम इत्यतापोत्यादथो मन्त्रा इति सम्बन्धनोयम् | येभित्यपोकार 
एकारादिख्च संहित इति न्यम् । अतापि न्यासे प्राबत् प्राणाकाशन्नानशकतिन्धास 

द्ष्यत् एव | मूले हकारस्य महात्मन इति | Aviad खव्यष्टिसहितत्वम् | एतच्च 

प्रदशेनार्थ॑म् । तेनं रेफमाययोरप्येवं asad लभ्यते। न्धासप्रकरणएत्वा 
न्यासा्थंमेतदपि स्यात् | तटाह--हकारस्येल्यादिना | ऋ ऋ GT रेफात्मने aA 
aa at at यै यः ईकारात्मने नम इति मन्वदयमादिग्रहणेनोक्तम् | 

मूले इतीदं घोड़शाङ्गवदित्यस्यायम्थंः। यदिदसुक्तं aq Neusat 
स्यात्। पोड्शाङ्गानि यस्य शक्तिवोजस्य तच्च षोड्शाङ्गमिति। एतदभिप्रायैण 
तन्तद्योजयुतेत्यादयक्तम् | प्रणवोऽत्रापोषयते। Seas see 
eaaat aaa: st नम इत्यसौ मदाव्यापकमन्त इति ॥ २।॥६।५।६ ॥ 

अथ सूले एभ्यः सन्न्निर इत्यासां स्धूलानामपि बुभुत्तादिशक्लोनां प्रत्येकं 

azfanfem दिधावान्तरमेद उक्तः । हकारादोनाभेवेभ्योऽङेभ्य इत्यकारादि- 

विशिष्टानां बुसुक्तादोनां ग्रहणम्। स्वेगा इति । यावन्तो बुभुच्वादोनामवा- 
न्तरभेदा; तान् गच्छति वाचकतयेति खवंगाः। aa बुभुक्ताशकतेस्तावत् सत्त- 
रजस्तमोभेदेन तयो मेदाः । तत्र सच्वभेदेऽपि केवलसक्छेन रजःसषटेन तमः- 
Bea तदुभयश्ण्ेन च aaa मेदचतुषटयम् । तवापि तोव्रमध्यमन्दतया मैद- 
तवम् । एवं दादशविधा afaat वुभुक्ता स्यात्। तथा राजसो तामसो 
चेति एवं पिपासादिष्वपि संभव इति ! न्यास्षविषये विशेषः; । तदाह- 

एभ्य sa safer: पूर्वक्तखरपारायणन्यासवदिव्यनेन षोडशदलानि 

पद्मानि afer तेषां दलेषु न्यास उक्त; । तानि च पद्मानि वरणंश्ानेष्वेवं चिन्त- 
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नोयानि नतु प्राणादिखानेषित्येवकारेणोक्लः। श्रयमिह प्रयोगः! शिरसि 
षोडशदलं पद्मं सञ्चिख्य तत्कणिकायां ह gym नमः विन्यस्य aa पूर्वादि दलेषु 
€ a बुभुक्षाये नमः si at पिपासा नमः इत्यादिषोडशमन््राश्यसेत् । पुनः 
AIA एव न्यासः | कखादिक्तान्ताच्चरसंयुक्ताः खरा इत्यकत्ात् । तस्मिन् पद् 
कणिकायां ¥ बुमुक्लाये नम इत्येव विन्यस्य पूर्वादिदलेषु हं वं बुभुक्लाये नमः 
हां कां पिपासाये नम इत्यादि षोडश मन्त्रान् न्यसेत्। एवं waa! अयं 
कणिकायां बुभुक्लान्यासेनैकः पर्यायः । एवं पिपासादिन्यासेन पञ्चदण पर्याया, 
wit पिपासादिन्यासमेदा इति वच्यमाणएल्वारेतदवसोयत इति | 

अथ Ae तेभ्यो वर्णान्तराः सवं इत्येष्ववान्तरमेदेष्वपि प्रतयेवां विषयावान्तर- 
मेदसंभवादवान्तरभेद उक्तः | वर्णन्तरा अकखादय एव । ते च सवे भवन्ति । य 
एतेषामपि भेदानां विषयेषु प्राग्बदुगुणतत्संसगं तत्ते (ये)वादिभेदतो भूयोऽपि az- 

तिंणदवान्तरमेदास्तदभेदास्तदमेदात् सवेलमिहाभिप्रेयते | न्यासविषये विशेषः | 
तदाह- तेभ्य इत्यादिना । अकारपद्मदलेष्विति । शिरसि प्राग्बत् षोडशदलं va 

प्रकल्पा कणिकायां हं qyaa नम इति विन्यस्य पूवंदलमध्ये दं अरं बुभुक्ताये 
नम इति fare इं श्रं अः ayaa नेम इत्यादि षटतिंशन्मन्बान् तत्परिवारत्वेन 

तत्र परितो aaa ततो दितोयदलमष्ये हां आं पिपासाये नम इति विन्यख 
परिवः इं अं बुसुत्ताये नम इत्यादि षट्चिंणन्मन््रान् न्यसेदिल्यारि प्रतिपत्तव्यम् । 

काम्बुजदलेषित्यतापि आकारादिविसर्गन्तख्ानेषु न न्यासः। आदौ हां 
हिमादियुक्ता इति । पिपासावगे हांयोगः। शोकवगे हिं योग इत्यादि । arfe- 
खेरेवेति । प्राग्वदेवेति भावः । पिपासावगे तावच्छिरसि पञ्चे कणिकायां हां 
पिपासा नम इति विन्यस्य पूवदलमध्ये हां अरं बुसुक्ताये नम इति विन्यस्य हां 
अं कं पिपासाये नमः हां at कं पिपासाये नम इत्यादि षट॒तिंशन्मन््रान् परितो 

aq) ददितोयदलमध्ये हां ai पिपासायै नम इति विन्यस्य परितः हां चां 
a पिपासाये नमः et at खं पिपासायै नम इत्यादि षट्तिंशग्मन्तान् 
विन्यसेत् । wi शोकादिवगष्वपि ऊद्यमिति । 

दितोयदोर्घादिसंयुता fai दितोयो era आकारः । ब्रादिशब्देन ठतोय- 

सादिषोडश्विसर्गान्तसखरग्रहणम् | यद्यपि दितोयादिखरसंयुता इति वाचम् 
तथापि दितोयद्घौदिग्रहणं दितोयसखरयोगेन एको वगेस्तृतोयखरयोगनेक 
दतयादिवगविभागस्पुलर्थमिति न्नेयम् । तिबोजं छेते मन्ता भवन्ति | तवर ठतोय- 
बजेष्वयं ब्रह्मविष्यवादिखरयोगो दर्भितः। ततो qafad विदुरित्यस्याथंमाह-- 
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प्रतिपर्यायमिति | प्रतिदलन्यासः प्रतिपद्यन्यासो वात्राभिप्रेयते। ततश्च प्रण्व- 

शक्तिभ्यां तत्र तत्र व्यापकं भवति | अत एव व्यापकन्यासा इति बड वचनमिति on 

TT गतो वो बोजताभेष इत्यस्या एव शकेस्िवोजप्रधानेव साधक गतव्यक्ता- 

व्यक्ाथंशक्तिलक्तण्व्याधिरुच्यते। तदाह-गतो व इति । षडध्वन्यासः सूचित 
इति । तथा व्यात्िं वदतेत्य्थील्नभ्यते । साधकस्य प्रजत्यातसमकत्सिद्धय इत्येतदिह 

समानम् | गतो वो वोजताभमेष इति ब्रह्मादोन् प्रल्यभिघानाद दति तेषां ग्रहणम् । 
एष मन्व; खागैर्दकारादिभिन्रद्मादौनां तिमूर्वीनां बीजता wae: dea 
इत्यथः | न्यासविषे विशेषः | तदादह-- वो quiatafa | ईश्वरसदाशिवियोरपोति। 
जिन्दुनादयोरेतद्ोजतसुक्तम् | wate त्रौदशकोऽपि विषडध्वा विदत एव । किन्तु 
नात्रातिसंक्ञेपो नाप्यतिविस्तार इति aging: षडध्वा परिग्डहोत इति Faq | 

अयमिह प्रयोगः । इं ब्रह्मणि नमः रं विष्णवे नमः ३ aera नमः BT ईष्वराय 
नमः St सदाशिवाय नमः इति पादगुद्यहनन्सुखम्रघसु न्यसेत् । यतो वच्छति- 

स्रूतिंस्ानेषु ana इति । अथ प्राणिष्वेवं व्यवस्थित इत्यस्य चिमूरत¶तसकस्यात्तर- 
तयस्य खकलप्राणिदेदपयंन्तं व्याधिरुच्यते । एवमित्यनेनैतदुक्म्। यथा ga 
हकारादित्रयं AMAA तत्कायैैम्यौदिदहार प्राणिशरोरे व्याप्तभेवमिह चिमू- 
alae तत्कार्याथंदारा प्राणिशरोरे व्याप्तमिति | तदेतदुक्तम्-एवसुक्तेन प्रकारेण 
पञ्च मूर्त्यमकलत्वे सतोति। aa प्राणबयात्मकम् इह तु ब्रह्मायाव्मकमिति Ae: | 

कार्याणामनुगमे कायार्थानामप्यवश्यमनुगमादेवसुक्तम्। न्यासविषये विशेषः | 

तदाद प्राणिषिति 1 अध्वषटकविशिष्टेषु जोवैव्विति । तेषां शरोरस्लभावत एव 
षडष्वामलमिति भावः तथा च सकलजगदधोशेत्य तोक्लं कलाभिरवयवेरित्यादि। 

एवमित्यवर सतोत्य॒पस्कारः। पञ्चमूर्यामकलं चेह विशेषः | तदाह- एवमुक्तेन 
प्रकारेशेति । यदा प्राणिष्वस्मिन् gaia वीजे सतीति Bas: | तदाषह--एव- 
सुकतेनेति | बोजस्य पञ्चमूर्या लकते सतीति भावः | अध्वाभिमानिलेनेति | मूत्य- 
भिमानितवात् तद्वारेतदिवचितम् । किमिह fad भवतोत्याह--अध्वोपाधिकेति। 
विस्तरस्याशणक्यत्वादिति | षडध्वन्यासस्त्विह संग्रहण विस्तरेणापि वा कायं इत्यपि 
सूचितम् । शिवाये इति वेति सकलश्यक्तिमन्तविषयं द्रव्यम् । सद्ोजातादय 

इति। सद्योजातं प्रपश्यामोत्यादटिग्रहणम् । एथिव्यादोनोति पञ्चभरूतमग्रहणम् | 
अथ ब्रह्माण्डं ग्रस्तमेतेनेति सकल प्राणिशिरोरात्मकस्य ब्रह्मा कवबलोकारेण 

व्यापिर्क्ता । न्यासविषये fate: । तदाह- प्रणवेन तानिति । क्रमैशेति। 

वर्णनां तच्ेष्ित्यादिक्रम we) कथमिह वणेतच्छाद्यध्वनामपि संहारो 



ध © 

चतुथः पटलः 8६९ 

लभ्यत ॒इत्याह--ब्रह्माण्डमितोति। sa व्या्तख्ावरजङ्ममिति ब्रह्माण्ड 
व्यापिनोऽपि तदन्तर्गतसकलप्राणिषु मूर्याद्यनुगमव्यतिरेकेरैकरूपतया+न्रमुख- 
तया waa व्यािरुक्ता। न्यासविषये विशेषमादह- मूल्यं घिष्ठेयतयैति। 
तत्तत्त्छादिवतिन इति । aag वा भुवनेषु वा वतमानख्येत्य्थ; ! तत्रापि 
एथिव्यवादोनां भूम्यन्तरिच्तादोनामपि भावात्तत्तच्छब्टोपादानम् । ननु प्राणिष्वध्व- 
qe प्रागुक्तम् ततः कथमिदहाध्वसु प्राणिसंभव इति । उच्यते । समश्टिव्यष्टिभेदात् 
समध्यध्वसु प्राखवस्ानं प्राणिषु च व्यच्यष्वसंभव इति शकतेविन्दुदशेयसुक्ता ॥ ८ ॥ 

ay नादादिदष्णभिः खरूपपयैन्तमन्तसखतया feats: MTV | 
न्यासविषये विशेषमाह--स्रूतिंलयानन्तरमिति | न्धासयोगाविति | सर्वान् कमेण 
न्यस्योत्तरोत्तरस्मिन् संहारेण योगं कुर्यादिति भाव sfa 

अयेष पुस्ोनियमितेरिति । दल्ेखायास्रपशप्रधानेव देषहाक्षतिशकतिल चणा 
aaa sag इति क्ेखामन्त wa: fagfifa ae ठतीया ॥ ९ ॥ 

रेफो माया बोजमिति प्रधानविभूतिकथनम् ¦ तडिभ्रुतयोऽन्घानि i पुरुष- 
परकषत्यादिषर शिलाफलान्ताः सर्वेऽप्यु्चावचपदा्था इति लिङ्गरिति बडइवचनेन 
सूचितम् | Wa रेफपदेन EASA रेफां शवाच्ता पुशक्तिग्रहणम् | एवं माया- 
वोजमिति सोनपुंसकशक्तिग्रहणम् | तच्छक्लोनां कायक्रमेण सर्वेऽपि पुंस्नोमपंस- 
काथां विकाराः स्युः! अत तरुवल्लयादयो घटशिलादयोऽपि सखवाचकलिङ्गवशाद् 
ग्राह्या एव | रेफो माया बोजमित्यभिधानात्। न्यासविषये विशेषः । वराह- 
लिङ्गन्यासमाडइति | व्या्िं acfafa प्रकरणाज्ञभ्यते दति i oe शक्तिः ओोरित्या- 
दिना शक्तेः सवंप्रधाना शक्तिलक्षणा व्यातिरुच्यते। तदाह-शत्तयादिन्यासमिति 1 

मूल इत्यादैरित्यतेष समभिधोयत इत्यनुवतंते। शब्देरितिं च विशेष्धाध्वा- 
हारः । शआ्रादिशब्देनान्येऽपि शक्तिवाचिनः सावित्रोखदहादिशब्दा wet भत 

शक्तिः खयमेव vata: ) योसन्रत्यादयस्तदिकारश्क्यः | साविवयादयस्ततोऽपि 
qT: शक्तय इत्यवबोदव्यम् | न्यासविषये विशेषः | तदाह-इत्येताभिरिति। 

श्रथ AAA MTA AAT लिङ्गशब्द् वाचयशक्तितया STATA | AST: 
शर्तयाद्युक्तलन्तणा खयमेव WAlata तदाचकाः शब्दाः संवेदनादयः प्रणवादि 
nara तैरपि समभिभोयत इति। न्धासविषये विशेषः | तदाह-एतेषमेवेत्या- 
दिना। कुर्डलिन्यु चत इति शक्तयादोनां खरूपं कुखडलिन्येषेत्येवसुक्तम् । are 
प्रणवादयः। चिबोजावका wearer: fafa त॑पशणलिन्यच्िं- 
परादयः | कुण्डलिनो शक्तेविंश्वयोनित्वादिच्छादिविश्ल्यामकलाश्च arama 



४७० प्रयोगक्रमदोपिकायाम् 

मन्वाचकाः स्यः | प्रथमभेकं कबोजमिति। ॐ अं रे एतये नमः। ॐ अं af 

शक्तये नमः 1 ॐ श्रं सौः शक्तये नम इत्यादि । रवं प्रणवसल्यच्ञयादिष्वपि स्यात् 
प॒नहिंहिवोजमिति स॑योज्येत्यावयनुषङ्गः। ॐ अरे al ww ami ॐ अं 
लीं सौ; शक्तये नम इत्यादि । समस्तसंयोगेनापोति। ॐ tt at सीः शक्तये 
नम इत्यादि । अथ नानाविकारतां प्राैरिति। तथाविघानामप्यासां ब्रह्मा 

दितया व्याधिरुक्ता | खावान्तरभेदैः सदह स्वाथं वाचकैः समभिधोयत इति भावः | 

न्यासे विशेषमाह-एवं न्यास इति । एकंकबोजादि संयोगेन न्यारेऽपोति 

wa) सर्वमन््राणाभिति निर्देशेनैतदशिंतम्। व्यत्तरादिसंयोगतो न्यासः सव 
WAIT: । ब्रह्मादिसंयो गतो Mag तत्तन्बन्लविषय इति | सवंसूलमौलिक- 
मन्त्ेष्विति । स्रुलमन्ता एत उक्ताः | मोलिकमन्तासु तेषामपि विभूतयो ब्रह्मा्टा- 

तर दाद शाक्तरादयः। अरतेतदप्यर्थादवसोयते | ब्रह्मादोनां बोजानां तु संयोगतो 
न्यास एकैकं बोजं संयोज्येत्यमेन समान wafa | अथ खे; खेभावेरिति | ब्रह्मा- 
दिभावापन्रानामप्याषां शक्तिओोप्रश्तोनां गुण्व्यतिरेकनिबन्धनरूपतया arf 
रक्ता | न्याखविषये विशेषमाह-अथे वं विधानाभेवेति | अरकारककारादिसंबन्धि- 
भिरिति पञ्चाशद ण ग्रहणम् । ॐ अरं 0" नमो ब्रह्मणि शक्तये नम इत्याकारपद्म- 
कणिंकायां ॐ tat नमो ब्रह्मणे श्ये नमः ॐ श्रं ait नमो ब्रह्मणि शक्तये 
नम इत्यादि षोडशमन्वांस्तदोधदलेखित्यादि। अथ विकल्पितैरित्येव॑विधाना- 

मप्यासामवस्धादिमेदतो भ्रूयोऽपि व्यात्निरुकरा। खेः खंभावेरित्येतदिशेष्यते सदह 

खार्थचाचकै; समभिधोयत इति । पूववदेव न्यासे विथेषमाद--व्यच्नपारायण- 
(न्यास)मिति। प्रा्बदुब्रह्मव्रह्मादिमेदेन षोडशविधो विस्तारः प्रतिपत्तव्यः | 

सवंत चेष खमभिधोयतं इत्यनुन्त Waa व्यापकं लभ्यत इति ॥ १०।११ ॥ 

अथ तामेनामिति | EAI: कैवलदहकारप्रधाना समूतिंशक्तिलक्तणा व्याभि- 
GUA | सन्त इत्यनेनेतदुक्म् । साधकस्य हद्यहमिति रूटियोगादिदं ताव- 

च्छक्यासत्वनिरूटिकरमिति। एके विदुरिति । केचिश्बुलाधारगतां विदुरिति 
सूचितम् | तथा चाधस्तादुक्तं- कुण्डलिनो तदा मूलाधारे विसरतोति । Fw- 

लिन्येकं व तावत् प्रधानविभूतिरिष्यते। न्यासविषये विशेषं दशयति-क्रण्डलि- 
नोन्यासं वक्तुमिति । व्यिं aefafa प्रकरणाल्लभ्यते। अन्य इति मूलाधारादिषु 
Wag योजनोयम् । मूलाधारनाभिहदयभनुमध्यदादग्णन्तानि क्रमेण ख्ानानि 
सिद्धानि भवन्ति। मूलाघारग्रहणात् षोडशान्तोऽपि ग्राह्यः | 

Ta सा Daa | कुण्डलिन्याः शकना द शक्तिरूपेण व्यापिरक्ता | सततमिति | 
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प्राणिनां बदिसुखतया व्याए्तिषु तृष्णोमवस्याद्च सुषुप्तावपीति भावः। न्यास- 
विषये विशेषमाह-सा रौतीति सवंस्ानानु गतेति सततणन्दाभिप्राय उक्तः । 
नादज्योतिरिति। रौति देवोत्यनयोरभिप्राय उक्तः। मुलाधारगततरिकोण- 
मध्याद् तिस॒च्मसूव्राकारेण नादन्योतोरूपेणषोडश्णन्तं चिन्तनमिति भावः। 

भङ्गोसङ्गोतकध्वनिरिति। तस्य ज्योतिष अआनन्दाखतामकल्रमपि षोडशान्त- 
गतादख्तासारयोगादुक्तम् ॥ १२ ॥ 

अथाक्गतिमिति | नादशक्तेरपि नानाविधमूतिंशक्तिरूपेण anfreat | तस्या 
TAMIA: | खो भावः खकौोयनादखरूपस्य नानाविधो विकारः । पिण्डन- 
सुपचयः | बड़धैति पर्रह्मसाचिचतुमत्यौदिरूपैण परथक्तिसा्िणी चतुसूत्यीदि- 
शक्तिरूपेण चानेकविधतयेव्युक्तम् । तस्या नादशक्तिरूपायाः शक्ते रूपं खेन 
विकारजातेनोपचितं तत्तदाचनानाविधमूतिंशक्तिरूपेण वडधावस्थितं विदुरिति 

FAI; | अ्रत् च ब्रह्मसरसखत्यादौनामपि ये प्रतिखं विभूतयः ता अरप्युपसंहार्याः । 

चराचरस्य जगतो स्रूलत्वादिति निदं णत् | न्यासविषये विशेषः | तदाद~-न्यास- 
माहेत्यादिना | खेन भावेन Bfa | समुयाधंखकारः । तत्र कुण्डलिनोवाचक- 

Satay ans उक्तः! कुण्डलिनो गोजेन चेति भावणब्दाथं उक्तः । भव- 
त्यस्माल्ायंजातमिति ats भावः! पिख्डितासुपचिताम्। खमिति क्ुणडलिनो- 
बोजम्) खं दसीमिति मूर्तिंशक्तितया च तद्िधास्नातम् | तदाद्~- ब्रह्माणं सर- 
aay afeafa ! न्येदिव्यधःसम्बन्धः | दादशान्तभ्वूमध्यह्दयनाभिषिल्येकः 
पक्त; । विकोणमध्यकोणएचयेषु वेति पत्तान्तरम् । प्रकतनाभिविषयमेतत् । एत- 

Sy एव चैवं नाभौ न्यसितवेत्यादि वच्यते i aa दादशान्तादिषु न्यासविधावेवं 
प्रयोगः | दादशान्ते त्रिकोणं fafa तन्मध्ये सर्वेश्वरं मूलप्रकतिं च स्मरन् द खं 

ह सोमिति विन्यस्य परन्द्मपरशक्यादि त्रयं व्यापकतया विन्यस्य सवेश्ठरमूलप्रकष- 
तिन्धासं कुर्यात् | पुनः रुद्रखवेश्वरोमासरलप्र्त्यादित्रयं कोणत्रये न्यस्य तेषां यथा- 

खं परिवारत्वेन रुद्रशद्रोमोमादि रयविकं विन्धसेत् । ततो भ्वूमध्ये रद्रसवेश्वरोमा- 
प्रकतिबुदया बोजदयं विन्यस्य परब्रह्मपरशक्तयादि तयं र्द्रसवेश्वरोमामूलप्रक्षति- 
तदावरणत्यञ्च न्यसेत् । एवं हृदये नाभौ चोहनोयमिति । नाभौ weft तु 
नाभिहृदयभ्नुमध्यदादशन्तेषु समान एव न्यासः | तदाह ददयादिष्विति | 

अथ कुण्डलिनो सर्वथा ज्येति सकलसूर्तिंशक्यामिकायाः शक्तरन्तस खतया 
खरूपपर्थन्तमनेकावान्तरक्रमवतो व्याभिरुक्रा। सवंधेति सर्वप्रकारेण । सन्ति 

तच बव; प्रकाराः तैर्जयेत्यथंः। सुषु्ानुगतेव सेति । तेषां खरूपनिष्ठानां 
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प्रकारमैदानां सषुमान्तवंतिंलसुक्तम्। पे च भेदाः केवलब्रह्मसरवेश्वरसरखती- 
मरुलप्रक्षतिचतुष्कप्रशतयोऽवबोदव्याः। न्यासविषये विशेषमाह कुण्डलिनो 
सर्व॑येल्यादिना | चतुम् तियोगस्तावदयमुक् एव । ब्रह्मयोगादय एवतु पुनः 

का्योः। किं च चतुमूतियोगग्रहेन तत्रापि योगग्रकारः प्रागुक्तः सचितः | 
यदुक्तं--चतुष्वपि स्यानेषित्यादि। ननु ततोक्षाचतुदं श्यो गादस्य कुर्डलिनो- 
योगस्य को भेद इति । उच्यते। aa चिदवष्ट्भादियोगानां व्याप्तम् । तदुक्तम् 
-तेजखा वाद्यं स्थुलादिशरोरमित्यादि | इद तु सुषु्नायाभेव सवे चिन्तनोयम् । 
वदिष्टोक्तं-सुषुज्रानुगतेव खेति। चिद वष्टम्भयोग सुषु्रानुगतकरण्ड लिनोचित्तेजसा 
aemaga: स्यादिति योगानुक्तानिति या युखानपोल्यच्ेति भावः ॥ १२॥ 

मूले चराचरस्य जगत इति | ततो qafud विदुरित्यादिवदिश्वयोनितयोप- 

संहारः | अनेन agar विदुरिव्युक्सूतिंशक्तितदिभूतो नामपि विभूतितान्तवेहिः- 
करणभूतदेदविषयाणं सूचितम्। न्यासविषये विशेषमाह-- केन मन्तेणेव- 

मिल्यादिना। बोजमेव तदित्यत्रापिश्ब्दोऽष्यादहृतः। aa aatfad प्रणवस्य 

तावद्ोजल्रमिति मन्यमानो faatifa—a केवलमिति । तदपि HARA: | 
किमिद तदपो त्युक्तमिति तदशेयति-- शब्दब्रह्म हकार इति । तच्छन्दलिङ्गोप- 
aaa शब्द्रद्मत्यक्तम् । किञ्चात्र asta तदिति हल्ेखाप्यभिप्रेयते। तेन 
योगावसाने Sagal खरूपमनुसन्बेयमिल्यपि सूचितम् | षडष्वयोगायवसानेऽपि 

समानभेतदिव्यवबोदव्यमिति | 

अथ qua बिन्दुयोगेनेति शकते कारप्रधानेव मूतिंलक्षणा व्याभिरच्यते | 
मूल शब्देनेह शक्तिगतो हकारो sad वच्यति च-हंकाराख्यो भवानिव्यादि | 

शतानन्देति ब्रह्मण अमन््रणम् | त्वदृह्व इति । तदाचलादिति भावः | न्यास- 

विषये विशेषः। तदादह-सूतिन्यासमाहेति । aft वदन्निति प्रकरणाज्ञभ्यते। 
aena इति ब्रह्मशब्दस्य पञ्चाप्रथोगोऽपि सूचितः एवमितरयोरपि ॥ १४ ॥ 

अध हं काराख्यो भवा स्तेनेति ब्रह्मादिविभ्रूतोनामात्मप्रक्लतोणष्वररूपेण any 

amt aafa यस्पादहिन्दुयुक्तह कारात् लदृङ्गवस्तस्माद्नवान् हमिर्स्वं लोके प्रथित 
इत्यर्थं; । हकार sen प्रसिियंस्येति समाघः। हमिल्येतददहमिव्येतदेव | 
रत॒ एव वच्छति-सोहंभा वसुपागतेव्यादि। अहमिति च सकलचराचर- 

जातस्यामनि प्रसिदम्। ततञ्च त्वं सकलचेतनानामात्तयादहमिति प्रथितः। 

व एवेत्युक्तं भवति-हरिरित्येष शब्द्यत इति । लोक इति येष; । हरति 
मायाङूपेषात्बनां सखद्पप्रधितिमिति इरिमीयावो विष्णुः! अनेन तनु- 



४५ 

चतुधः पटलः 8ङ़ 

भुवनाद्यासकमायाप्रक्षतिविग्रहो विष्णुरिः । तथा प्रसिदिः । अत एवेत्य 
भवति-हरतलमस्य तेनेवेति। लोकप्रथितमिति शेषः । हरति विश्वं संहरतीति 

इरः कालतनुरोष्वर एव । तदुक्तम्-ईष्वरस्य सवेन्नतां चाहेत्यादि । sata 
ममापि चेति। हकारस्य इकारबिन्दादिसवस्योगादष्ं भवामि अरत एवाम- 

प्रल्लतो्वराणां समश्टितया मम सर्वकत्मत्रमपि लोके प्रथितमिति भावः। अनेनै- 

aq fag भवति । wa: प्रधानविभूतिः सेश्वर; तदिभूतयो ब्रह्मादयः तेषां 
महाविन्धूतयश्चराचराणमाबजातं तदुपाधिजातं प्रक्षतिलच्णमोण्वर्ेति | 

ननु Ue कथमोश्रो विभरुतिरिति। नेष दोषः । श्द्रतेऽपि तावद्व्यासि- 

संभवात् । तथा चोक्तम्-ईष्वरः शवं ईशान इति । न्यासविषये विशेषमाड- 
उक्तेऽथं इति । न्धसेदिव्यथं इति । श्लोकदयाभि प्रायोऽयभिति भावः । बोजत्व- 

aq प्रपञ्चयतन्नित्यव्र यदप्यभिप्रेतं तदशंयति-- एतदेवेति । ब्रह्मादिकारणल्रादपि 

कुण्डलिनो वाचकं हकारोऽपि बोजभेवेति एवदभिप्रायः । तनेहापि प्रणवयोग- 

सिद्धिरिति। इह मूरतिन्याखमित्याद् | दल्ञेखापटले तु योगप्रकरणे हं हरिहगादि- 
चतुष्प्रणवादि वच्छति। daamied नियमोऽवसोयते। aa न्यासविधाविद्यं 

हुरिहरादिचतुषप्रणवन्यासोऽपि कायं; । न चैकस्योभयथापि प्रयोगायोगः | अरज 

पापरमाव्प्रणवन्यासानित्यजपापरमासप्रणवयोगन्धासानिति चोभवययाभिघानात्। 

तैषां योगविधानादिह न्यासविधानानन्तरं तच्छेषतया योगप्रकारोऽपि कुण्ड- 
लिनोयोगवदुपलक्षणोयः। ततश्च मूतिंलिङ्चिदवष्टस्भायविकल्मयोगान्तं सवं 
कायम् | यदा मूतियोगमात्रभेव सामान्यसिद्धं कार्यम् । यदुक्तं waa एव- 
चतुष्वेपि स्थानेषु सपरिवारमित्यादि । ‘asta तदिल्टेतदिह्ापि समानमेवेति | 

अथास्य चिन्दोरित्यादि विवरोतुमारभते-विभूत्यन्तरमिति। मूतिन्धासे 
षडध्वन्यासादिषु Tag व्यापिरपि दितेवेति विभूत्यन्तरपदेन दशितम् । अजपा 
परमातमप्रणवन्यासानिति सहाभिधानं सद्प्रयोगखचनायेम् । तेन यदच्यति- 

हंसपूजां षडल्पेयति । तत्तेषां तयाणामपि न्यासयोगौ स्यातामिति । यदा स्थुल- 
सूच्छपरत्वमेषां सूचितम् । तेन मन्त विग्रहसंहारसरगीवेभिः क्रमोत्क्रमन्यासाभ्यां 

कार्यमिति | तदभि प्राये वैह न्घासमाताभिघानम् | सवंमन््रभावनास मानस- 
पूजानन्तरमजपापरमातप्रणवन्या सै; सखलाद्युपाधित्रयं Gaara dea सचित्सु- 

खाहैतमावश्ठरूपो भूत्वा प्रण्वपरमामाजपान्यासेस्तन्मृततामा त्रकल्युपाधित्रयं 
ष्टा सक्लन्मन्न्यासं कत्वा मन्तजपं कुर्यात् | 

यदा बोजविन्दादिक्रमोऽच विवक्ितः। ततन षोडशाङ्न्यासादि तयाणामन्य- 
€ © 
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aaa वाचकांचे dade: | शक्तिः खो रित्यादिन्यासेन बिन्दुसंहारः कुर्डलिनो- 
न्यासेन नादस्य पुनः शक्तिन्यसेन शक्िसंहारः ततो दहं हरिहरादिचतुष्प्रणवन्यास- 

योरेकतरेण वाच्यांशे स्थलसंहारः । अजपापरमानन्यासाभ्यां सह्मकारणसंहारः 

पुनः णशक्तिन्य (सेन सामान्य संदह्ारः | ततः प्रणवन्धासेन निरूपाधिकदेवतातत्वभावः। 

तदनन्तरं तारादिभक्रादितिन्धासेन वाच्वाचकाव्मकदेवताविग्रहः ततः aaa 

न्यासं छवा मन्तजपं कुयादिति। तदुक्तं -मन््ाला भरूल्ला मन्तं संहर त्यादि | 

घोडशाङन्यासादोनां खुलसूच्छक्रमोपपच्या चायमप्यभिप्रायो लभ्यत इति | 
किञ्चाऽजपापरमामप्रणवन्यासानिति सहाभिधानं तातां व्याप्तोनां हकारेकार- 

प्रधानलत्रादपि भवति। तत्र भोडशाद्गादिव्यापिषु शक्तेवेरं त्रयमपि प्रत्यच्मेव। तथा 

शक्तिः योरित्यादिव्यापतौ शक्तिः कुण्ड लिनोचतुमरव्योसु हकारः प्रत्यत्तः। अजपा- 

परमात्मव्यासे हकारः प्रलयतः | THT परो त्तः | प्रणवव्याप्तावुभयोरपि परोक्त्वम्। 

maanfeatfag बयाणामपोति। यत एवं मेदौऽत एवायं व्यात्िक्रम अयित 

इति | aa प्रधममस्य विन्दोरिति पुरुष प्रक्ष तिलच्णा aifaaad | तत्रास्य बिन्दो- 

रिति शक्तैः प्रधानविभुतिवाचकांगोऽभिहितः। अस्येति प्रक्षतस्य शक्तयंगस्य हका- 

रस्य ग्रहणम् | विन्दुः कचि दभ्येति बिन्दुतामिति gia बिन्दतच्चं तस्मादस्य ससु- 

ata: | ‘aaifaaray तदातु निन्दुस्फुटनोद्धवस्येत्याय्तप्रकारेणाभिव्यकतिः । 

यव्यपि परावाक्खतच्छभेवायं हकारः तथापि तस्याकारःदौतरवणेवद्िन्दो- 
सत्मत्तिसंभवः। तदुक्तं गुरितप्रकरणे- तामेव शक्तिं gaa इत्यादि | यस्मादस्य 

हवस्य बिन्दोरुत्पत्तिस्तस्मादसौ सखकारणानुगमादिन्दन्तः सन् हमि्येवमुच्यत 
दति । स इत्यचाप्येतत्सवेमनुषज्यते । बिन्दोरेव विसर्गवस्थात्समुत्पन्नस्तावदयं 

सकारः। कुतः। विसस्य Ween सकार इत्यभ्युपगमात् | 
यदुक्तम् -्रोभावश्च वित्तिश्च शषसा रेफ एव च | 

जिद्नामूलसुपश्म्ति गतिरशटविघोपमरणः॥ इति। 

वस्मादसावपि खकारणानुगमादिसगान्तः सन् स इत्येवसुच्यत इति । बिन्दोरेव 

समुत्पन्नो हकारः | कुतः | faeawaiea सकलवर्णीत्मद्यभिधानाद्णषु हकार 

स्येतरकारणएताभिधानाच् | युक्स सर्गः Sra: wwe इत्यादि । बिन्दुरन्त्मुखः 
सएव वदहिमंखः सन् विसर्ग भवति। निगिरणोद्गिरणप्रयब्नाभ्यां तयोरोयं- 
माणत्वादिति i १६ neon 

हकारः पुमानित्येतदाचप्रधानविभूतिरुक्ला। प्रोक्त इत्यनेनेतद्क्तम्- 

इमित्येतदहमिल्यतदेव् । तस्य बिन्दोः स्यलरूपल्वादहंरूपेण प्रत्यगथेनिष्टलाचच 
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एरुषत्वमिति । मतेत्यनेन चेतदुकतं स इत्यस्य विसगस्य खलरूपत्वाननित्यपरक्षत- 
परागथेनिष्ठत्वाच्च प्रक्षतत्वमिति । न्यासविषये विशेषः । acer हस्येत्या- 
दिना। तं वद्त्रिति। द्रललेखायां यः पुरुषः हकारः स एव हकारो या 
प्रक्षतिरोकारः। सणए्वस इत्ययं वणं इति तयोस्त्वमुक्तम् | 

अथाजपेयं स्मृता शक्तिरिति ew खाशततेरियं प्रकतिपुरुषमयो canoes 
सरूतिरूपेव प्रधानविभूतिरिव्येतदुक्लम् । शक्ञिरियमजया wafa योजनोयम् | 
शत्यं शप्रधानत्वादजपेव्येवमभिधेया भवति । तथा दच्रिणवामत इत्येकमूतित्वेऽपि 
प्रकषतिपुरुषविभाग उक्तः । दयं स्मृतेत्यनुषङ्कः । 

aa व्यवस्था बिन्दुदक्िणएभागस्तविलयुक्ता। wert: शक्तेरिति शेषः। बिन्दु 
गब्देनान्तमृखशत्तयाव्मा हकार उक्तः | विस ब्देन च वहमु खशक्तयाव्मा स इत्ययं 
वणं;। तौ च पुरुषप्रल्त्याककाविति। तेन दक्तिणवामाख्याविति तदाकारे- 
Saat । War: प्रधानविभूतेः शक्तेरिति शेषः । तेन विन्हुविसगयोदंक्तिणवाम- 
भागत्वमिह ईतुत्वेनोक्तम् । पुंस््रोविशेषिताविति । पुस्तलोरूपैण भित्रावित्यथंः | 

न्यासविषये विशेषः | तदाह-टेवतावेनेत्यादिना। तथा दक्तिणवामत इति 

न्यास इति शेषः । मूलगिरसोरिति मूलाधारसुघौीभिप्रायम् । मरूलशिरोग्रहणं तु 

देहस्याधऊर्ध्वाधीं गग्रहणाथम् । सर्देषां चेति । सकलप्राणिनामपोत्यथंः; ॥ १८ ॥ 
अथ विन्दुः पुरुष इति प्रधानविभूतेरध्योविंभूतो पुरुषप्रकतो इत्यक्तम् | 

पुप्रजञल्यातल्को va इ्येवमियमजपाश्क्तिः एथगपि पप्रकत्यामको भवतोत्यथंः। 
तदाक्मकमिदं जगदिति। विन्दुविसगयोरेव दक्तिणवामभागनियमेनापोत्यथंः | 
श्रत इति । यत एत्रमतोऽधेनारो श्रदैवत्यो Yaa: अतएव तथा ध्येयो न्धाख- 
विधावि्यथे; | सर्वालकत्वं वदत्रिति । पं्पात्कत्वादिष्ठस्येति भावः । न्यास 
फलमिति जगन्मल शक्याककत्वमभिप्रेतम् | यदुक्तं साधकस्य प्रकत्यामकलत्व- 
fasa दति! योगविपौ लेकलिङ्गयोगचिदवषट्मयोगारि स्वँ काय्म्। न्धासे 
तु किञ्चिदभ्यधिकमुपदिशति श्रयमत्रेति। feata इति । qaquefauara- 
भागन्यासानन्तरमयं न्यास इति भावः । दितोयशन्देनेतत्स्चितम् 1 सामान्यन्यास 

sat विशेषन्याससु ततरायमुच्यत इति । मूलेनेवान्ततो व्यापकं खामान्यसिडम् | 

aga—an qafad विदुरिति ॥ १९ ॥ 

रथ परूपं सेति पुरुषप्रधाना व्याधिरुच्यते । ततर सङ्तिमादह-- एवमिति | 
प्रत्यगात्मनो ब्रह्मणेकल्प्रतिपादकमिति शक्तेरेव प्रत्यच्चपरोत्तावयवत्वेऽपि Yaa 

हं हरिहरादिवन्मन््तल्म्। तदा च तदण्योर्लौ किकपदाकारतया समुचिताथंप्रति- 
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पादकलादामा्टात्तरदशप्रणवगायत्पादिवदाक्यलम्। तदा च तत्पदयोः प्रत्यक् 

-परागाव्मनिछतवान्वये प्र्गात्मनोऽनु वादेन तस्य परमात्बताविघानात् प्रल्गा- 

कनः परनब्रह्मलक्तणद्ेवतातश्छेक्यप्रतिपाद कोऽयं भवतोति भावः। शक्तेरोकारस्य 
सकारपरिग्रह एतदेव निबन्धनं यदुक्ताथीभिघानम् | अतएव प्रक्षत्यं शप्रधानत्वमस्या 

faqafefa | ननु इं पुरुषः स्च प्रकतिरुक्ता तत्कथं प्रत्य गाव्मपरबरह्याव्मल्रमनयो- 

रिति। नैष दोषः! वरुतया पुरुषप्रलत्योः पदतया जोवपरयोश्च वाचकत्वात् | 
यदा पुरुषस्यैव प्रयै क्यापत्तावपि स पुरुषः खान्त्म॑तं प्रत्यगात्ानं प्रक्लत्यन्तग॑ते 
परन्रह्म्येक्येनावे शयेत् | तदयं त्ात्खाव्नः प्रकव्यैक्यप्रतिपादनस्येति। ननु कदा 
पुनरनेन मन्ेणेवमे क्यानुसन्धानमिति । योगावसान इत्यवगन्तव्यम् । तदुक्तं - 

` ततो वाक्यार्थ प्रतिपत्तिमाडति 1 यद्ाऽजपामन्वात्तावेतदिष्यते। waar तदा- 
त्ताविति | तस्यानेन तत्रतिपादकमिति । परब्रह्मणः प्रत्य गाव्मनेक्यप्रतिपादक- 

‘fama: । योगावसान इदमनुसन्धानमिष्यते। यदा प्रत्यगात्मनः परत्रह्मतया 
तस्य च प्रत्यगात्मतया व्यतोहारेणानुसन्धानमिदाजपापरमात्ससन््रवाक्येन विव- 

चितम् । हंसपूजां सड्रखप्येत्ये तदप्येतद मेव | 
Agar सौरपटलेऽजपाविधानानन्तरमेतददिधानमपि- तददभिप्रेतम्। तल्न- 

पविधौ चेतदनुखन्धानं भवति । यत्तावच्छक्ववय वयोतिन्दुविसग॑योगादयुक्तमस्य 

बिन्दोः समुदुभूतेत्यादिना तत्सवेमिहापि तदेव | किन्तु हे मारपरोक्ञेकारयोः करम 

एव मेद इति तच्रिबन्धनमेव वदन् तत्सवं सूचयति-पंरूपं सते। सा EAGT 
शक्तिरजपालक्षणा faat: प्रलतिर्मतेव्युक्ता। सखरावयवेन तेनव परोक्ेकारलन्तणिन 
साभिषेया सतो खावयकैनैव हमाभिधेयं पुरुषल चण बिन्दुः पुरुष cua aq ख- 

सरूपं प्रतिपद्यमाना खात्मनोऽनुवादेन पुरुषताविधानात् तदुपपत्या खावयवाभ्यां 

सोदभावं प्राप्तो भवति। साधका्थतयेषेयं waa: पुरुषे क्यापत्तिः । सकलमन्त- 
दैव॑तोत्पत्तेरशेषजगदुत्पत्तेश्च तथात्वादिल्ं विष्वं प्रतोयत इत्यभिधानात् । तथाच 
साघकप्रतिप्च्यनुगुणतया प्रक्षतिः स इत्याव्मानमहमिति च पुरुषं ब्रूयादिति | 

ननु कथं स इति पुंलिङ्गं ad स्यादिति । नेष दोषः । प्रकतिलक्षणस्याकनो 
विव्तितत्वाग्रक्षतो पुरुषेश्वरान्तम वाच्च प्रतेः geafasarfes पुरुषां शप्रधान- 

लमिति । इह सोहंभावमुपागतेत्युक्तत्वादजपायां हसभाषेन खितिरपि लभ्यते | 
श्रत् एव प्रत्यगानो ब्रह्मणेकल्वप्रतिपादकमिल्यक्तमिति | 

स॒ एष uae मनुरिति! सेयं प्रधानविभूतिरूभयलक्षणा सतो 

धरेमामा नाम भवति । तदभिन्रतया तदाख्यञ्चायं मन्तो भवतोति ब्रूलाधेः | 
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परकतिपुरुषयोस्तदिभूतिलमथेषस्त्रो पुरुषाणां तद्व्यापिलं च पूर्ववदेव | 
पुरूपं सेत्यभिप्रायान्तरमाह-सा तावदुपाधिको जोव इति! अत्र सेति 

छरल्तेखाशकतिरुच्यते। सा चेह हस इत्यनेन uaa a1 स च 
तदेक्यमापव्रोऽपि व्युलानसंस्कारवलात् ततोभिन्रलखरूपं पुरुषरूपं विहान् खात्म- 
तया प्रतिपन्नः प्रकते; खखरूपपयेन्ततामनुसन्धत्ते सोदमिव्येवमित्य्थः। अस्मिन् 
ad ख इति प्रज्त्यातनो यथाख्ितं निर्दे उपपद्यत इति । न्यासविषधरे 
विशेषः। तदाह-अस्यापोति। desde मन्तो न्यासस्थानं चेति 
न्धासस्योक्त प्रायत्वम् । व्यापकध्यानादिकमादिश्ब्देनोक्तम्। ततर we प्रक्षतिपुरुषा- 
त्मने नम इति व्यापकम् । परमात्मा देवतालेन ध्येयः | व्यापकष्यानादिकमादि- 

शब्देनोक्तम् | अजपायां शक्तिरेवाघन पुरुषकारं घत्ते। इह तु पुरुषान शक्तया 
कारसिति मेद afa 

श्रधास्य महामनोरिति प्रतिपुरुषामेदलच्णा विभूतिरुष्यते। तदाह- 

पुनरेकल्वानुभवसाघनमिति | महामनुशब्देन खगात्मावध्यातताघामशखेतोयमब- 

स्थानेन पूरितेति सूचितम् अरस्य सकारं च हकारं च लोपयित्वा पूर्वरूपाख्यं 
सनिं प्रयोजयेदिति योजनोयम् । प्रकतिपुरुषयोरसाधारणरूपदहानात् सकार- 

हकारलोपः | तयोगे तिहारमदिसरैक्यप्रासेः सन्धानमित्यवबोदव्यम् | पूवेरूपाख्य- 
fade: पटान्तादतोव्ययं सन्धिरभिप्रेतः। श्च ज्ञेखाया दकारसकारावुभावपि 

परोक्तावेव | ares परमात्मेव प्रधानविभ्रूतिः। तस्य प्रकत्यभिन्नः पुरषः 
तदभिन्ना च प्रतिः । तयोरशेषस्त्ोपुरुषजातं भोक्तभोग्यांगाभिन्रं व्यापिरिव्यर्था 

क्ञभ्यते। न्याससतु व्यापकभेव | ज्योतिरेवोभयासेदलक्तणं ध्येयम् | "ततो qafad 

विदुरिल्येतदिदहापि समानम् । एकत्वानुभवसाघनमिति एकावसान एतदनु- 
सन्धानम् । यदा प्रणवजपविधाविति न्नेयमिति ॥ २०।२१॥ 

श्रथ ताराहिभक्तादिति कतर प्रकाणविमर्ण्लक्षणा विभूतिरचयते। तदाद 
उद्तस्येति | aq गुितप्रकरण उदतस्तावदसौ प्रणवः-- तदा तां तारमित्याइयो 
मामेति बहखुता इति नेष दोषः । बडइबिन्दन्तोऽसौ वि वक्तितोऽस्य बिन्दोः 
ससुद्भ्रुतेत्यक्तत्वात् | ततश्च हकारेकारयोरिवेह परोक्तत्वम् | शक्ते बिन्दुस्तु स एव | 

यहा सोद्ंभावमिति मकारान्तत्वमिष्यते | ea खाविकारतयेदहोद्धार इति तु मेदो 

eq) न्यासयोगादिकमित्यादिशब्देन ध्यानादिकं wad) गायत्रोपरले 

वच्छति--मन्दानां सप्रपच्चाथंत्वमाह प्रकाशितादाविति। ताराहिभक्तादित्यादि। 

विभूतिसिल्यर्थप्रकाशविमशेरूपामिति भावः। ननु कथमिद् सकारहकारयोगे- 
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लत्तणस्य प्रणवस्य amafata | उच्यते । इकारत्तावदकारो भवति | सकारं- 

दकारसु पूवेविसर्गान्वथादुकारः स्यात्। Har | अकारविरगयोरोत्वापत्तावनन्त- 
राकारस्य तटन्तभावे चाकारस्य Banta! तत्र मध्ये उकारस्यावसखि तलात् 
मकारस्तु चरमांश इति। ततश्च शक्तेरोकार्हकारविन्दव wad परोक्ता इति 

नेयम् | ताराहिभक्तादिति। अ उम इति वणरूपेशिद विभागः। तेच aut 
श्रथंप्रकाशविमर्गः प्रधानविभूतिभिरभित्राः | कुतः | भूतानां तेजसां शब्दानां च 

व्य्टोनामभिधानात् तदोयसमश्टित्वाच्चैषामिति। प्रभवन्ति लोक इति सकल- 
भोतिकतेजससमासादि शब्दानां तद्व्यासित्रमपि सूचितम् । न्यासविषये विशेषः | 

तदाह-आकाशाव्ने नम इत्यादिना। ततो qafad विदुरिव्येतदिहापि 
समानमिति ॥ २२॥ 

्रथधेवमेषेति gag: परोक्तसमस्तप्रधाना सविटलक्तणए व्याधिरुच्यते | 

तदादह-गाथतोत्छन्यासमिति। गायचौोदेवताप्येषेैव शक्तिरिति प्रधानविभूति- 

कथनम् | गायतो नाम Saat गायवोद्ेवता । पुरुषाभिप्राधेण सविता णक््यभि- 

प्रायेण maatfa मेदः। सडेतुकभित्यनेनेवमेषां जगत्सतिरिव्येतदिठतम् | 

श्रतेषेति naa लेखा शक्तिः | एवं जगत्सूतिरिति नानाविघो विश्वजगत्समुइव- 

प्रकारो ह्यत उक्तः । तेन जगतः सवितोयं शक्तियेतो भवति ततः सा सवितेति 

प्रथितेति waa: सूतिशक्तेः खातन्तयप्रधानतायां सविढत्वमित्यवबोडदव्यम् | 
सा च जगत्सूतिरपि सतो प्रतिदिनोत्ादाथंयोनितया मर्डलाकारेणावस्थितः 
सवितेति च प्रतिपत्तव्यम् । वच्यति च गायच्ोपरलते- आदित्यमण्डल इत्युपलक्षणं 

कारणमण्डलस्यापोति। यदेति । यदा सविेत्यभिपीयत इति gaara: | 
तदा सेस्तच्चे्चतुतिं शतिधा भिदामेतोति। सविटविभूतितया प्रतिबुदयादि- 
तत्ताभिधानम् ॥ २३ ॥ 

तदणेभिन्रेति सविटलक्षणण जग सव्छति विशेष्यते । वेषां त्लानां auteaea- 
वितुरित्यादयश्चतुवि'शतिः afar च सा चतुविश्तितक्लेभिदां प्राप्रवती भवति । 
ERA: समस्ताया एव परोक्तं रूपं गाथतोमन्तः । agra प्रधानविभूतिः 
सविता। तस्याश्चतुविंशतिवणुवाच्ानि तक्लानि च तद्दिभरूतयः । जगत्सूतिरित्यनेन 

qantas जगदथ॑जातस्य तदुव्याभिल्रमपि सूचितम् । गायनीत्यत्रापि 
पूवेवल्जगत्सूतिविशेष्यते। गायक वराणनाद्वैदिति तदाख्याफलं हतुतयोक्षम् | 
गायको जापकः । न्यासकाद्युपलच्षणमेतत्। न्यासविषये विशेषः । तदाह- 
तचखन्यासमिति। तदणंभिन्नेत्यत्र तच्छब्देन fa विवकितमिति तवराह- तच्छब्द 
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इति | अयमत्र मन्तप्रयोगः । प्रकत्यात्मने नमः वुद्धयात्मने नम इत्यादि । न्यासान्ते 

कत्सं गायचोसुक्ता सविते maar नम इति व्यापकम् । "ततो मूलमिदं विदु- 
रिव्येतदिहापि समानमिति । wa सप्तग्रहात्मिकेति शक्तेः सपतांशप्रधाना ग्रहलकत्तणा 
व्याप्िरुच्यते। तदादह-सप्तग्रहामकल्मिति। aed सप्तसेदिनो वदा सप्तग्रदा- 
सिका प्रोक्तेति म्रुलान्वयः । न्यासविषये विशेषमाषह-हकारादिणन्तान्तंरिति। 
षटसु च Haga: सपतग्रहन्ासः । ततो व्यापकमन्तेण देहे व्यापकं च । 
षड्ग्रहन्यासे तु मध्ये सूयंमन्तं ufagen विन्यस्य षटसु कोशेषु तददिभूति- 
तया षड्ग्रहमन्त्ान् विन्यस्य तदोयव्यापकमन्तेण देहे व्यापयेदिति ॥ २४॥ 

तदा खरेण इति । इकाराद्यंशविक्रतितया खरादिसप्तव गाणां हकारादिवाच्- 

लाच सू्यादोनां तदोशत्वसुक्तम् । न्यासे विगशेषमाह-मन्त्रथेषमिति। मूल 

इति सप्तगणा वियमिव्युपसंहारः । शक्तिरिति च शेषः । गुणशन्द स्तस्याः प्रधान 

waar: विभूतिवचनः । सप्तास्या एवं प्रधानविभरतयः | तद्व्यािश्च तत्तदभिव्य- 

ङग्यफलमयं चराचरजातमित्यववोदव्यम् | वच्यति च -सवेव्याप्ता हि सा शक्ति- 
रिति। न्यासविषये विशेषप्राद्- इति सप्षगुणेति । अतांक्तमित्यादयन्तग्रहणं 

सववणंग्रहणाथंमिति ज्ञेयम् ॥ २५॥ २६ ॥ 
अथ शक्तेरेव रेफादिषडङ्गप्रधानां षड्ग्रहलचणां att वच्छंस्तेषां afaar- 

कमकत्वमिह विशेषं दशंयति-यधेति । नान्ये स्युरिति । त एव तदनुगता एषेति 
भावः | व्यच्लनानाखवखका्ंत्वात् तद्गतखरां शस्यैव च तदुत्पद्युपयोगिशक्तितया 

तदव्यतिरेकात् तस्य च व्य्ञनदशायां तेष्वनुगमोपलम्भात् परा नकारोदयवदि- 

वक्तेति च स्मरणदेवसुक्तम्। न संश्य इति । सोमादोनां afaqimamed 

भाखररसखरूपतवं तदित्सु प्रसिदमिति सूचितम् । न्यासविषयेऽभिप्रायमेदमाह- 

तस्या व्यापकत्रमिति । तस्या इति प्रक्षता द्रज्ञेखाणक्तिः wad सूयात्मकसंवि- 

दुव्याप्यत्वमिति | न केवलायास्तस्या व्यापकत्वं किन्तु सवित्रासिकाया एव तस्या 

दूत्यक्तम् | सपग्रहन्यासविषयमेतत्। यदा षड्ग्रहन्यासविषयमेव। तत्र चायं 

व्यापकमन्ः। St सखरानुक्ता खराधिपतये सर्वेश्वराय संविटरूपाय सवित्रे नम 
इति । नान्ये स्यरिति। तत्काय॑तया तदनुगमनित्यत्वात् aaa च षोडाङ्ग- 

Magny | तदाह- उक्तं होति ॥ २७ ॥ 
ay daria सवित्रामकत्वसुक्तं युक्तिसिद्धं वदन् षड्ग्रहलत्तणां व्याप्िम- 

प्याह आचार्थ-इति संलोनसू्याश इति । waa: Paid हकाररूपः स॒ एवं 

सोमादिषु data: तदाकारतां प्राप्नो भवति। तदा सोमाद्विषड्ग्रहभेदत इं 
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शक्तिः षड्गुणापि भवतोति तदथः । वर्गषर्क इति । तदौोशसोमाय्भेटाभिप्राये- 
णोक्तम् । तदा यन्तमिति षड्गुणितमर्थादवसोयते तस्याप्य तदिभूतित्मनेनोकतम् | 

ख तिकोविदेरिति | सोमादिविभ्रूतिभूतयन््ावयवविद्धिरिति भावः । न्यासविषध 
विशेषमाह - सप्तग्रहन्यासाथंमिति । हदयमष्यसिति। अयमाश्यः । दग्रे 
ठत्तमालिख्यांसदयगुद्यायरं जानुदयमूष्वौग्रं च तिकोणदयं fag: पुटितं विलिख्य 

तदद्िर्द॑हपर्थंन्ते at भावयेत् । द्त्तमध्ये शक्तिं विन्यस्य तां परितः शक्तया 
ओगोजेन कामबोजेन च व्यापय्य वामजान्वादिषडयिषु si al al इति विन्यस्य 

तदशखयन्तरालेषु शतिं विन्यस्य तत्तबाद्येऽनुलोमया च माटकया परितो व्याप 

दिति। यन्वग्रहरणदिधाना शयोऽवसोयत इति ॥ २८ ॥ 

अथ wager हि सा शक्तिरिति ग्रहाणां व्याभिः na: सवंजगन्यूलतवं चोक्तम् | 
सा शक्तिभौस्कररूपिणो waq सवेव्याप्ा होति योजनोयम् । भास्कररूपिणौति | 

जगत्सूतिः सवितेत्युक्तप्रधान विभूतिरूपा सतोत्यधें;। सा सदापि खयमेव च 
सोमादिषड्ग्रहविभूतिदारा च सवंमपि saga खितेति qa) तस्य 
तस्य ग्रहस्य यदभिव्यङ्ग्यं शएभाशमरूपं फलं तन्मयभेव va जगदिति तथेयं 
afafaafaa । हिशब्देन ग्रहवित्सु प्रसिद्धमेतदिति सूचितम् | तस्या सूयंतया 
santa व्याप्तिः खभारेत्यक्तषा। स भास्करः शक्तिविभूतिखभासा यच क्रमते 

तत्रास्या: शक्तेः खितिर्व्याहतस्तिरि्यत इति aaa: यतेति qeawarfa 

ब्रह्माण्डोदरभागञ्चाभिप्रेतः। पर्यायेण maa व्यासिनित्यैवेति सितिरि- 
त्यक्तम् । न्यासविषये विशेषमाह - न्यासस्येति । सविटरूपेण ध्यानम् । स च 
षडगुणितयन्तव्याप्तविग्रह इति ध्यानप्रकारः | (ततो सूलमिदं विदुरिल्येतदपोषह 
सूचितम् | देवताग्यासिं चेति। सवेन्यासेषु समानमेतद वबोदधव्यम् ॥ २९ ॥ 

अथास्यास CAA चेषेति | Ba खायाश्चतुरंशप्रधानादहोरात्रादिलचणा arfH 

रुच्यते | तदटाह--ब्रहोरातन्यासमिति । afi वदत्रिति प्रकरणाज्ञभ्यते। मूले 
दिवानिश्मित्यद्ठोराते भवत इत्यथः । सच्वावष्टव्यबिन्दात्ेति बिन्दुब्देन बिन्दु 
aad गुणसाम्यं विवत्तितम्। बिन्दुग्रहणाद्रज्राद्यातसमतया न्ने खाया रेफा- 

दयोऽपि ग्राह्याः । तदाह--रेफेकारहकारा इति । सत्स्यावद्टखकताभिधाना- 

त्तदेव भेररिति लभ्यते । सत्वेन भेसरूपैणावषटब्धोऽवपातादिनिमुंक्लः स्थिरोकलतो 
बिन्दुरेवात्मा मण्डलाकार रूपं यस्य स तथोक्तः! रेफारिरूपा रजश्रादिलक्षणा 

अरहरादयोऽस्याः प्रधानविभूतय इति ्बुलाभिप्रायः। ‘aaa fe सा शक्ति- 
दरितयेतदिद्ापि समानम् । तदोयाहोरात्रयोसु पिठदेवादयहोरत्रेषु व्यासिरिति। 
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न्धासविषये विशेषमादह-रं श्रे नम इति । ततो मूलमिदं विदुरित्येवदिदहापि 
समानमिति ॥ ३०॥ 

अथास्या विकारादिति शक्तेरेव समस्तप्रधाना राश्यादिलच्तणा areas | 
तदाह--राश्व्यािमिति | तत्रास्या विकारादिव्य्धन राशिरूपा प्रधानविभूति- 
tat! अस्या इति प्रक्षता हलेखा शक्तिः wad. विकारादणेभ्य इति सामाना- 
धिकरणयमभिग्रेतम् । वर्णनां तदि कारलरं षोडशाङ्व्यासौ स सर्गैः Aaa: wae 
इत्यादौ च प्रतिपादितम् | यदा शक्तिखरूपादेव सववर्णत्पत्तिरिडष्यते । अथ वा 
राशयस्तावदुगुण्लच्णा हकारादिरूपाः स्युः । वच्यति च- 

चरस्थिरोभयात्मानं चातुर्वस्यें गुणात्मकम् । इति । 
तथा च यस्य रा्चेयं qul वच्चन्ते तदोयाच्छक्यवयवात्तेषामुत्परत्तिः स्यात्। तदा 
च श्तोविकारादकारादेयं वर्णः wae जाता इत्ययमर्थः । न्धासविषये 
विगेवमाह-राशिन्यारे वणेयोगमिति। लवादिकालोपचितैरिति लवारीनां 
राशिविभूतिलवं चक्रस्य च तत्कायेत्वं तस्य च वत्रिलसुक्तम्। न्यासे विशेषमाह 
~ कालचक्रमध्य इति ॥ 22 0 

ऋन्तराश्यादियुतयेति नतच्तचादोनां राशिविभरूतित्वभेवं विव ~+ + द्िंवः। 
गतिव्यवगमः संहार एवेति भावः । जगतः खितिरिले तदिष्ठणोति-जगतः 
परमाव्मरूपेण सखि तिरिति । चक्रसंहारे तदिभूतेरपि जगतः संहारादेतदुपपत्तिः। 

वच्छामोति सुबोधमिति । व्यापिविषय एतदुक्तम् । वच्यामि चक्ररूपं चेत्याया- 
पटलान्तं कालचक्रप्रकरणम् | तच मदहदित्येतदभिप्रायैणेवमभिधानमिति ज्ञेयम् | 

aa चक्ररूपमिति कालचक्रस्य संस्थानं राशिभिः wae यथा भवति तथा 

वच्छामोति सोपस्कारमन्वयः। राणिग्रहणं नक्तत्ाद्यपलच्णम् ॥ २२ ॥ 

षोडशाड्ादि विश्रूतनां रूपं प्रथितभेव नेवं कालचक्रविभूतेरिव्येतदारग्भः | 
तत्ान्तबहिरित्यादिप्रकरणस्य न्यासविषयेऽनुष्ठानसंग्रहप्रतिपच्यथें aaa ea 
यति-अन्तबहिरित्ययम्धं इत्यादिना । चतुरखचयात्मकं सकोणसूज्रमित्यनेन 
अन्तवेहिविंभागनेत्यस्यारथीऽपि दशितः । पूवे समं चतुरखं त्वा पुनस्तस्य चतुषु 
कोणेषु बाह्यतः Hae चतुदिमगतकोणा वसानरेखा लिखेदिति विवरणशयः । 
wala aqua दादशभिख्िकोणे राशिमर्डलस्य विभागो मूल 
उक्तः | षट॒कोणायुपलक्तणं चेतत् । यदा षट् कोणादितिथिचक्रान्तं ace 
मप्यन्तवेहिविंभागेनेति welaaa राशिमरडलग्रहणं चैवमुपपन्नं स्यादिति । 
राशिचक्र इति। दाद शतरिकोणपङ्क्तिल णि भाग इत्यथः । तत्र चतुरखकोणेषिति 

६१ 
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+ ~+ ~ ¬+ राश्यादि मण्डलरचनाप्रकार इति । राशिनक्तत्रतिधिलवजादिः- 

मण्डलं तदेव । रचधेद्राशिमिरडलमित्युक्तम् । तस्य चेयानभिप्रायः । तस्मिन् 
awe च कालतयं सुव्यक्तं प्रतिपत्तव्यमिति । मूले भूचक्रं एष इति । "चक्रगति- 

स्िधेत्य दिष्टं yam प्रसुतम्। एष इति वच्यमाणग्रह णम् । मानुष इति मनुष्याणां 

शएभाशमफलाभिव्यच्ञकलं मनुष्येषु तथा व्या्भिश्चोक्ता । न्यासविषये विशेषमाद- 

wan इतोति + + ~+ ॥ २२॥ धि 

मूले ्रादयर्मेषाद्नयो राशिरित्यादिना वर्णेभ्यो जाता दादश राण्य इत्येतत्रा- 
गुदं वित्रियते। अमःशवगेलेभ्यञ्च जिन्दुविसर्गमचतुषटयलकारा उक्ताः | 
शक्तिज॒ग्भणादिति gaa Gana: खखरूपावसखानतो बहिमुंखतया वधेना- 
दित्यथः | तदुक्तम् -अस्या विकारादर्णेभ्य इति । मोनग इति । तत्करणत्वादिति 
भावः। न्यासविषये विशेषमाह- तेषामेवेति । राशिव्यापकमन्राणं तच्छब्देन 

ग्रहणम् | प्रथमत TATA एव ॥ ३४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
अथ स्यातामिति राशोनां विभूतितया तत्तदवयवा नाड उक्ताः | पादाधिका 

इति पञ्चनाडिकाशब्दोऽनुवतनोयः । युगमिति मिथनग्रहणम् । पादोनाविति 
पञ्चनाडिकौ । वणिक्कन्ये च पञ्चक इति । तुला कन्या च पञ्चनाडिकेत्यर्थः । 

विपादोनाविति पञ्चनाडिकावित्यनुषङ्कः। संख्योक्तंति नाडोनामिति 
शेषः । न्धासविषये विशेषमष्ह- संख्याया दति । aaa aay राशिनाडिका- 

संख्याया इत्यथे; । नोरगो मोनः। गुद्धिध॒नम्। वणिक् तुला । कुलोरः 
ककंटकः। चरा इति पूवत सम्बन्धनोयम् | वशिष्टा इत्यकारलोपः | यदुक्तम्- 

वश्िवागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसगेयोः । इति । 

षसिंहहिककुम्भानां ग्रहणमेतत् ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ४० ॥ 

अथ स्युः waz इति राशोनां ब्राह्मणादिरूपतया तद्रूपेण anfirea । 
न्यासविषये विशेषमाह--चरादिपोताद्योरिति ॥ sen 

श्रथाङ्ाराविति राशोनाभेवाङ्गरकादोनां निजनिजग्रहतया तथा व्यासि- 
सक्ता | न्याखविषये विशेषमाद--राश्यधिपतिन्याखमिति । गोपतिः सूर्धः। धिषणो 
वस्यति; । मन्दः TART | बलेश्च कलश इति | दोक्ताकलशपूजायां यो बलिस्त- 
waa: वच्छति च-इते तु देशिकः पश्चान्मण्डले बलिमाचरेदित्यादि ॥ ४२ 

अथ लग्न इति । राशोनाभेवाभिव्यङग्यफलाककतया तथा व्याभिरुक्ा | 
न्यासविषयै विशेषमाह-राशिनाश्न इति। गशिव्यापकमन्तेष्वेव एतदपि 

भवति । भूचक्रमेवसुक्तम् । इदानोमिय्यं मन्त्राणां निष्यन्नत्रात् तैन्यौसप्रयोगं 
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दशयति -अयमत्त्ादिना | विकोणाग्रकोणस्तेषां म्ये तिकोखानीत्यजञस्य 
तिकोणस्य शिरोदेशगतकोण उक्तः। एवं सर्वत्रेति । sf ऋषभराभिप्रथम- 
घटिकाये नम इत्यायृह्यम् । तत्र चायं faite: 1 St ऋषभराशिग्रथमपादाय 
नमः । St छषभराशिदितोयपादाय नमः । Sf ऋषभरारिढतीयपादाय नमः। 
इति कोएत्रये न्यासः । भिथुनराशौ तु छौ मिथुनराशिपञ्चमघटिकायै नम इति 
चतुर्रमष्ये न्याखः । यदा पच्च घटिकाञ्चेत् carat राशयः स्यरिति ॥ ४२ ॥ 

TH ततस्तदूध्वंभागसय इति भुवश्क्रसुक्तम् । स्वसमाख्ययेवान्तरिकवर्तिलव- 
सप्यस्य लभ्यते | सम इति । yaaa शेषः । यस्मिन् vant नियता गतिरिति 
तथा alata | यदुक्त-चक्रगत्या जगत्ख्ितिरिति । न्यासविषये विशेषमाह 
-- स्बलाधारचक्रवदेवेति ॥ ४8 ॥ 

श्रथ तदृध्वभागसंस्थः स्यादिति खथक्रसुक्तम्। तादश इति wager । 
न्यासविषये विशेषमाद-- मूधंस्थखश्क्रेऽपोति। वेनाभिकस्त्रयमिति तिधोक्त- 
चक्रविशेषणएम् | तदशंयन् न्यासविषये विशेषमाद- चक्रवयन्धासानन्तरमिति | 
+ { + + ॥ ey 

धनुस्त्िति धनुषो लम्नतया प्रसिदिनिबन्धनकथनेन देवराशोनां लम्नादिफलं 
प्रधानमिल्यक्तम् | समासादिति संग्रहात् लम्नमिल्येव व्यवहारविधौ तत्तदिथेष- 
व्यवहारे मेषसिंहयोरपि लग्न लं मनुष्यलम्नं पिढलम्नमितोति भावः | दे वलम्ना- 
दिफलानुगतमितरलम्नादिफलं टेवानामितरनिया मक तोपपत्ते रित्यनेन सूचितम्। 

न्यासविषये विशेषमाह-धनुमौसायेति। समाखादित्यतापि धनुःशन्दो योज्यः । 
मासपदसहि ताइनुःशब्दादनन्तरमित्यथं; । देवलम्नलादित्यस्याभ्यधिकपदस्य 
मन्तेषु योजने इतुः | दे वलग्नं हि मन््रासमावलक्तणम् | तस्मानुमांसयोग इति 

भावः | मकरमासादियोगोपलक्षणमेतत् | तदेतद शेयति- मासादृष्वेमिति | बध्यु- 
रिति मिथो वध्रोयुरित्यथंः। येनैकस्य राशेः gt दोषेऽपि वा सतोतरेऽपि तदनु- 
विद्याः स्युः सम्बन्धः स एव च वेधः । न्यासविषये विशेषमाद- वेघन्धासप्रकार- 
fafa उक्तमित्यथ राशिषेधन्धास इत्यादिना पू वेमुक्तमित्यथ; ॥ ४६ ॥ 

अध मूज्ेऽतो वेधस्तु भाव्मक इति नक्तवप्रकरणारम्ः | तदाह-नत्तवन्यास- 

fafa वदन्नित्यतो Fug भावकं इत्यादिप्रकर्शेनेति शेषः । व्या्िमपि 

enafafa yaad | स्ुलेऽत इति । राशिवेधो हेतुतया पराखष्टः ॥ ४७ 

यथा धनु्मेषसिंहानां मिथो बेधात्तेषु प्रथमनकच्त्ाणं मिथो वेधो दितोयनक्त- 

व्राणामपि मिय इत्यादि तदभिप्रायेण वेधसाम्यादिव्युक्तम्। धलुमंषादोनां मिथो 
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वेधस्तदुगतनक्तत्ाणां मिथो au sad साम्यं faafaaa । इष्ट प्रायाशिन्धास॑- 

स्तद्ग्रन्यविवरणपूवसुक्तः। इदानोन्तु नचचन्यासकथनपूवेवां तु तदुग्रन्यविवरणं 

प्रतिपत्तिवैचित्रपादिति faq | मूलाखिन्यादिक्रमेेति वेधयन्यभाविक्रभेित्यथैः। 
नत्तजन्यासे प्रकारान्तरमादह- राशिचक्र एव Afefa 1 azaint इति शक्ति 

तदणे नमःश्ब्दादययोगादिति भावः | देवतान्यासस्तावदिह दुक एव । Fe 

ag राश्िविधन्यासवत्संभवति । adalat प्रकारमपि दशंयति- प्रथममिति । 
राशिगतेति। तत्तद्राशो येऽन्तस्िको णास्तेषामग्रकोणएः पूवंपादकोणस्ततोऽप्राद- 
fata व्िपादकोणोऽधेकोणच्च qa प्रादचियेन घटिकापादानां न्यस्तललादिति 
नक्तत्रदेवताषेषन्यासावपि संम्मवत इति । इदानीं सरुलाश्िनोमखा aw fea | 
एवमिति | चितविनचतेरेकेकवबेधप्रक्रियथेति भावः । याम्यपूर्वादिषु यथान्यासं वा 
धनुमषाद्यचितक्गष्या वा तितिनक्तरयोगः । याम्यं भरणो । gal पूवफल्गुनो | 
अनुपूवा पूवाषाठा । अदहिवं्िरुत्तरप्रो्ठपदा । पादं पादत्रयेबन्ध्यारिति । उत्तरा- 
षाटाक्षत्तिकोत्तरफलगनोषु विणखापूवप्रोष्टपदापुनवंसुषु च पादचिपादानां 
atau वेधः स्यादिति भावः । योजयेदघमधवौ रिति। अविष्टाखगशिरिता- 
qulat समिधो वेध उक्तः ॥ 8८ ॥ ४० ॥ 

मूलं चरख्िरोभयात्मानमिति गुणदोषवेधोऽयं ग्रहक्त इत्युच्ते । राश्यधिपा 

ud यधोक्ततो बेघविधानतो बन्ध्य॒रिति । यथा धनुषि तदधिपतिः गुरुः स्थितश्चेत् 
धनुमंषसिंहा गुणविद्धाः स्युः । मेषे तदधिपतिरङ्गारकश्चेत् ते दोषविदाः स्युरिति 
गा्यधिपग्रहणम् । वेधतारतम्यस्चना्थे शमाश्मग्रहयोगमात्रे बेधमाज्रमिति । 

चरख्िरोभयाव्ानमिति पूर्वाक्तानुवादेन चरादिक्गेधः सूचितः। तत्कालविशेषणं 

चैतत् । राश्यधिपाः सवंराशिं चरामानं खिराव्मानमुभयात्ान विष्येयुरिति। यथा 
धनुषि गुरुः खितः तद्राशविणान्मेषसिंहावप्युभयावानो कुर्यात्। मकरे स्थिते 
हषकन्ये चरामानौ कुम्भे fen मिध॒नतुले ख्िरात्ानौ मोने fears ककंटक- 
ञ्चिकावुभयात्ानावित्यादि । अयं चरादिषेधः । चातुवख्यंगुणामकमिति पूर्ववत् 
तत्कालविशेषणम् | चातुवेर्याककमिति aude: । ara शयुः waz इत्याथुक्त- 
वणंग्रहणम् किन्तु वणंग्रहसंसगं निबन्धनं aid विवक्ितमिल्य वबोडव्यम् । यथा 
वदस्पतिब्राह्मणग्रहः तत्संसर्गादनुत्राह्मणः तदेधान्मेषसिंहावपि ब्राह्मशविति। 
गुणालकमिति गुणषैधः। स चरादिक्ेधवद्द्रषटव्यः | se राशिग्रह णसुपलक्षणम् | 

नत्तत्रमपि राश्यधिपास्तेवं वेधविधानतो बश्नोयुरिति। अत एवायं नचतवैधाव- 
सिताबुक्त इति । न्याखविषये विशेषमाद--पूर्वक्षराशिव्यापकमन्त्रमिति ॥ ५०॥ 
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मूल एभ्य एव fafa राशोनां विभूतितया नक्तत्राभिधानम् 1 मेषात्तावदश्ि- 
नो भरण क्षत्तिकायाञ्च पादो जात इत्यादि प्रतिपत्तव्यम् | न्यासविषये तु नच्त्र- 
वेधोक्तपादच्रिपादाधेप्रयोगसिद्यर्थमेतदिति राशिवर्णनां नक्ततेषु तत्कायं तयानु- 
गमविशेषः स चापोत्यादिनोक्तः। न्यासविषथे विशेषमाह- नक्ततन्यास इति | 
अक्तरयोगक्रममाहेति । न्ततरोत्यत्तिकथनपूवेकमिलत्यपस्क्रियते ॥ ५१ ॥ 

मूल आभ्यामिति अ श्रा इत्येताभ्यामित्यथेः । एर्जीतितोकारात् । लिपिव्रया- 
दिति $ उ ऊ इत्यत इत्यथः । तदन्त्याभ्यामिल्योकार चकारसोक्तः। अमसो- 
रिति बिन्दुविसगावुक्तौ। केवलो योग इत्ययमेक एव योग इत्यथे; । रेवत्यथे- 
fafa 1 वच्छति च-ताभ्याममोभ्यामिति ॥ ५२।५२ ॥ 

कत इति ककारात्। चतः पूर्वा चेति। चवर्णात् पूवंफलगुनौत्यधेः | 
भजयोस्तथा हस्त इति वाक्यम् । बतस्तथा प्ूवौषाटेति बकारादित्यथः। 
भतोऽन्येति भकारादुत्तराषाडेत्यथः। मत इति मकारात्! शतभिषक् लत 
इति लकारात् | WAP; परा स तेतयुत्तरप्रो्ठपदोक्ता ॥ ५४५५।५६।५७ | 

ताभ्याममोभ्यामिति। यौ ya रेवत्य saa स्ितावुक्तौ ताभ्यामिलयर्धः | 
लकारो tam au. विन्दुविसर्गो च सूर्याचन्द्रमसौ । तथा च तेषां योगो 
रेवत्यां सूर्ेन्दुसङ्गम एव स्यात्। तथा च विषुवति नक्तत्रमण्डलान्ते तिधिमा- 
सान्तसम्मन्न इति भावः । + + वत्स्यत इति संभावनया न निव्योऽयं योग इति 

सूचितम् । सह aed इति चाभिधानमप्यमावासखाव्यवहारनिबन्धनमप्येतदिति 

सूचना्थेम्। सद्दा्थीऽमा शब्दो भवतोति ॥ ५८ ॥ 
भथ चकारस्य TIS; सह वासो सुवनं कषत इत्यक्तम् । कषमोषदोषदि- 

लापक्रमेण प्रलयप्रापणम् । मत्त इति शङ्कि: खात्मपरामशेः । वणव्यषटोनाभे- 
वोत्पत्तिः गुणितप्रकरणदौ साधकखरूपादुक्ता | वणंखमष्ो नासुत्पत्तिसु शाह्भिंणः 

स्वरूपादेव सकलमु ब नमूलमरूतादखिलक्तेतन्न तला त्काङ्धवति । वर्णानां च 
खतोभिन्नानाभेकार्थान्वयितया fant योगे पदतापत्तिः। ततश्च शाङ्ग यदा 
भुवनं कषामोति प्रलये प्रवत्तो मन्धते तदा तद्गतौ कषवणौं संहृतिक्रिय कार्था- 

न्वयितया पदतापत्तौ कषलक्षणं संयोगं प्राप्तः । कषामोत्यव कषावयवमाव- 
सिंहस्तस्य देवतेति तदभिमानो मदंशो नरसिंह एवेति शङ्गिणोऽभिप्रायः | 

तदुक्तम्- al वराष्टो विमलो सिंहो सूतयो इलाम् । इति 
श्वेतो गुरं कुलीणः शिवः संवतेकस्तथा। इति च ॥ ५९ ॥ 

स पुनरित्त्र wana! यदा विन्दुविखगयोलंकारस्य च योगस्तदा 
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रेवत्याममावास्या स्यादिति तावदुक्तम्। स च तावदनब्दान्तः सन् कालस्य 

कश्चिदवधिभेवति । तदा चेदसौ क्षकारोऽप्युपख्ितः स्यात्! तदा विश्ठस्य 
प्रलय च्रापतेदित्यतोऽयं त्कारः ततोऽवीगवस्ित इति ॥ ६० ॥ 

अथ कारस्कराख्येत्यादिना नत्तत्रविभूतितया हच्तकथनम्। अत्राभिप्राया- 

न्तरमाह- नक्तत्रत्तकथनमिति। उत्तरेति यथा ऋनक्हन्तप्रतिक्कतिमित्यादि | 
कारस्करं AIS छष्णं रोहिण अम्बष्ठं शबरं वच्रलं मधकम् । अङ्त्रिपा इति 
नत्ततठच्वाः। AYIA: खक्तंठच्तमिति प्रासङ्धिकसुक्तम् ॥ ६ ०।६१।६२।६२ ॥ 

अखियमेत्यादिना नत्तत्रविभूतितयेव टेवताकथनं नक्ततेभ्यस्तदधिपतितया 

देवतोत्मनिसंभवात् । सुर्यो avafa: | इन्द्रागनो इत्येका दे वतेश्यते । भाना- 
fafa नकचचाणाम् | न्यासविषये विशेषमाह - नक्तत्रदटेवतान्यासमिति ॥६&४- ६६ 

मूल एभ्योऽमावास्यान्ता दरति राशेनामेव विभूतितया तिथय उक्ताः। एभ्यो 
राशिभ्य इति daa) तग्रविभागस्त्रत्र तिधोनामिलयक्तः। न्यासविषये 
विशेषमाह-तिधिन्यासभमिति। रशोनाभेव विभूतिं दशंयत्रिति vacated | 
इष्ट तु ग्रन्यविवरणमध्ये न्यासकथनं प्रतिपत्तिवेचित्पादेषेति Haq हं शक्त 

पक्ताय नम इति । तदेन्दुसूथ्योर्यो गादित्यतार्थीदं खव णयो रिह पत्तवोजलमव- 
सेयम् | हं अं शक्त प्रथमकालाये नम इति खरव्यज्ञनमेदाटेवं पक्तदयतिधिष्वन्वयः। 

aa विन्दुविसरगंयोः हंसावयववणंतया तिथिदयीष्वन्वथेऽपि विन्दुखरान्तराभावात् 

पञ्चदशोमन्वेति | व्यच्नानाम्थाहिदिश्स्तिथियोगः । aa वशषाणं पञ्चदश्य- 

न्वयः । awl तिधिदयोष्वन्वयं भजेते इति । यदा व्यच्ननानामेव तिधिष्वन्वयः | 
तदुक्तम्- तिथयः प्रतिपूर्वः ककाराद्यक्तरेरिषह | 

+ न्तेर्जाताः खरैः पौणंमासो तत्सङ्ख्यकं रभूत् ॥ 
णादिवणंव्रयोदुभूता प्रतिपत् कष्णपन्नजा । 
परा दादित्रयोदभरूता पवत् तत्परा अपि ॥ 

चतुविंधवभारणेभ्यः पच्चम्याद्या यथाक्रमम् | 
मादिलान्ताक्तयोलाः स्य॒रमावास्या खरान्त्ययोः ॥ इति A 

राशिचक्र एव वेति प्रकारान्तरसुक्तम् । पूर्वाधैविपादकोशेषिति पूवेपादकोशे- 

ऽधैकोणचरिपादकोशे चेत्यथेः। पूवेतिपादाधेकोशेष्िति वा पाटः । अस्मिन् पक्त 
SATE VER न्यस्तव्या । हं दं टतीयाघकलायै नम इति भेषगतत्रिपाद- 
कोशे न्यस्य पुनस्तमेव सन्त ख्षभगतपूव॑पाद कोशेऽपि विन्यसेत् । रएवमष्टम्यादि- 

ष्वपि द्रष्टव्यम् इति । adtd प्रकारमाद-अथवेति। अत्र तिधिचक्रे तिथि- 
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न्यासो विकल्यनोय इति । इदानीमेभ्योऽमावास्यान्ता इत्यताभिप्रायान्तरमप्याद 
—we इति | अतेभ्य इति न्यस्ततया प्रकषतानां UTA ग्रहणम् | तेन राशिचक्र 
एव तिधिन्याससिदिरिति भावः ॥ ६७ ॥ 

तेनेति उक्तस्य Sqaa निदेशः । व्ण॑मेदतो भित्रा इति । राश्यनुगतवर्णनां 
aman तिथिष्वप्यनुगम उक्तः। वणंविशेषयोगमिति। va इति qa 
सामान्ययोगः। पञ्चदशसखराणमेकतिंणद्व्यच्ञनानां च योगो वणंवि्रेषयोगः | 

aa ता एव स्युरिति तिथोनां पक्चदयं विभूतिरिव्युक्तम्। अन्यपच्चोऽपरपक्तः | 
न्यासविषये विशेषमादह- ता एवेति was 

aaa नियममाह-- पत्त इति । न्य।सविषये विेष माद-प्रतिपदादिक 

इति | न्यासमन्तरांणा इति । हं अं शक्घप्रथमाकलाये नम इत्यादावित्यधं; ॥ ६८ ॥ 
ननु पञ्चदशभिरेव तिथिभिः पत्तसिः स्यात् पक्ताभ्यां च माससिदिरित्या- 

Wea संज्नासाम्ये सत्यपोत्यादुक्तम् । dare swafea इति । सोमस्य 
WRIT वद्धिरपरपत्चे कासः; । ततस्तिथयो ea एवेति qa: ॥ ७० ॥ 

अन्न्यष्ठोति तिथिविभूतितथा देवताकथनम् । न्यासविषये विश्ैषमाद- 

अन्यश्वोति ॥ ७१॥ 

मूले राशिभ्य इति तिथिविभूतितया करणाभिधानम् | दिनशब्देनादिव्यादि- 

वाराण्णं ग्रहम् । रागोनामेव करण्पयंन्तं व्याभिरित्यभि प्रायेण राथिभ्यः 
सदिनेभ्य इत्यायभिहितम्। ययपि वाराणां कुतशिद् त्प्तिर्नौक्ता तथपोद 

सदिनग्रहणात् संख्यासाम्या्च तिधिभ्य उत्पत्तिरित्यवबोदव्यम् । utara 

समुल्यादिति। द्वङ्ञेखाशकेरेव प्रच्छोभाद्राश्यायुत्पत्तिरकारादयुत्त्तिच्ेत्येवसुक्तम् | 
अक्षरभेदविकारादित्यत्तरमेदलत्षणादिकारादित्यथं; । अनेन तिष्यनुगतवणणनां 

करणेष्वप्यन्वय उक्तः । न्यासविषये विशेषमादह- करणन्धासमिति। विभूतिं 

दशंयन्निति प्रकरणल्लभ्यते। राश्यादिपदोपादानाभिप्रायमादह-राशिभ्य दइतो- 

त्यादिना। करण्पञ्चकन्धास इति सप्तानां करणानामष्टाच्या षट.पञ्चागत् 

कारणानि संपद्यन्ते । ततः पत्चिग्गपपंकोट; सह षष्टिः करणानि स्युः । aa 
च पञ्चभिः पञ्चभिः करणेरेकंकराशिसंभव इत्ये वसुक्तम्। गत इत्याष्टि- 

संख्यापूतंरेवमिव्युक्तम् | तिथियुक्तराशिमन्तेणेति । भ्रं ai ईं शक्तप्रथमादितोया- 
ठतोया्धकलाव्ने मेषराण्ये नम इत्यादिना प्रागुकतेनेति भावः । प्रतिपयायमिति 

सप्तानां करणनामद्टाविह पर्याया; । तेषु सर्वेष्वपि पर्यायेषित्यथं; । wa 

योग इति शब्देन तदधिपग्रहणादिति भावः । षष्िसंख्यानाभिति। गुणित- 
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प्रकरणे तावत् पञ्चपञ्चाणदण उक्ताः । तत्र हवर्णानन्तरं चल्लारो यमाख्या वर्णी, 
सामविग्रसिद्धो भकार स्यात्। यदा माटकायामेवावर्णादिपच्चानाभेकारादि- 

चतुणां च श्रतसंभवान्रवश्च तास्तत्तदनन्तरं स्युः । एवं षटिर्वर्णीः सिध्यन्ति ॥७२॥ 
aa सिंहव्याघ्रवराहा इत्य त्रान्त्यात्रतिपदर्घादिति संबन्नोयम् । प्रतिपदि 

पू्पक्षगतैव गद्यते । कष्णगोरित्यपरपक्ताभिप्रायम् | चतुर्दश्या इति च तदौय- 
ूर्वाधेग्रहणम् | अभिविधौ चाकारः | प्रतिपच्चक्रापराधं इति चक्रशब्देनेह तिकोण- 
ग्रहणम् | सवेषु fafaaay दयधतया विभागः कल्यनोयः । aa प्रतिपचक्र- 

gala षष्टितमं करणं न्यसनोयभिति तदपराधं इह करणन्यासोपक्रम उक्तः । इष 
च कारणचतुष्क एव गते भेषरशिमन्तेण व्यापकं स्यात् । पुनगजादिव्रये सिंहे arg 

च गत ऋषभराशिमन्तरेण व्यापकमित्याद्यवगन्तव्यम् | अथ छष्णचतुदेश्यत्तरा- 
धीम्रखति यावच्छक्षप्रतिपदुत्तराधं तिथ्यधंषु करणान्याह-परिरगसपेकौीट कर णा- 

नोति। केतुराह ग्रहाविति । aatel पयाया वित्यवबोदग्यम् । अत्र हषे gat 

पच्ादित्रयै च गते मोनराशिमन््ेण व्यापकं भवति । पुनः MST ॥ ७२ ॥ 

मूल एवं सग्रहेति प्रकतकालचक्रोपसंहारः | दिन शब्देन नक्तचग्रहणम् | 

प्रभेद कशब्द खाये कप्रत्ययः । अ्रस्मात्पञ्चविभागादिति तेषामपि विभूतिकथनम् | 

पञ्चवणंनिष्यत्तिरिति । वणेशब्देन तज्लक्तणानां पञ्चभूतानां ग्रहणम् । अत एव 
काद्या इवयुक्तम् । कुः भ्रूमिः। न्यासविषये विशेषमाह केवलसमष्िव्यापक- 

मन्त्रमिति । चक्रतयेऽपि व्यापकमिति ॥ ७४ ॥ 

मूल इति मुलाक्षरविक्ततमिति sagan: कालचक्रतयोक्तविभूल्युपसंहारः | 
quai gaat, तस्य faad विक्रिया । इदमिति-अरस्या विकारादणभ्य 
इत्यादि कावा द्रत्यन्तेनोक्तपरामशं; | वणेविक्षतिबाहुल्यमिति इल्ञेखायास्तावदि- 
कायो वर्णस्तदुक्तम्--ऊकारान्तास्ू्बकाराया इत्यादि । स सगं; स पितः aw 

इत्यादि च । तेषां वर्णानां विक्लतयो गरहराश्यादथः | तदप्यक्तम्-्रादयेमेषाद्वयो 
राशिरित्यादि । बाइल्यं विस्तारः | पञ्चभूतानां ग्रहराश्यादिविकारतवात् तदिभू- 

faala Bea जगतो बाइल्यग्रहणम् | वच्छति च-सचराचरस्य जगत इति। 

तथा च मूलाच्तरविक्ततिरेवैवं ग्रदराश्यादिलक्तणस्तदिक्षतिवणंविक्रिया विस्तार 
इत्येवमभिधानोपपत्तिः । न्यासविषये विशेषमाह-- सवेंमन्तेष्विति। तथा च 
न्योसारम्भो St लवाय नम इत्यादि | षोडशाङगदिन्यासमन्तेषु न तदयोगः तदवय- 

वानां हरमायानां योगादित्यवबोद्रव्यम् । (ततो मूलमिदं विदुरिव्ेतदिहापि 

समानमिति सचरचरस्येत्यक्तम् । भूतविकारत्वा्चराणां भूतानाञ्च कालचक्र 
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fayfaarq सचराचरग्रहणम् । न्यासविषये विशेषमाह व्याभिन्यासकथनफल- 
fafa अवरास्येति साधकग्रहणम् । वोजस्येति ल्ेवाग्रह णम् । जगत इति 
साधकशरोरग्रहणम्। तदुक्तमधस्तात्-जगति aang शरोर इति। चराचर- 
शब्देन ACA कालचक्रविस्त॒तिरुक्ता | तन्यासतो जगतः सचराचरत्वम् | तदेतदाह 

-अस्य साधकस्येति | बोजणब्दार्थो मन्तस्येतयक्तः । न्नेखाभिगप्रायं चेतत् ॥ ७५ ॥ 
ae यां न्नात्वेति शक्तिप्रकरणोपसंहारः । यामिति । ‘area हकाराख्य- 

मित्यादि Gaara बोजस्येत्य न्तसुक्ता हललेखा शक्तिः गह्यते । न्नात्वेति । सखरूपतः 

पोडशाङ्ादिकलाचक्रव्याभितश्च तदूटिपयन्ततया विक्नानसुक्तम् | नन्वेकव्याप्तिकथ- 
नेनेव तद्िन्नानं स्यात् किं वहव्याभिकथनेनेति । नैष दोषः । साधकानां विचित्रा 

fe प्रतिपत्तिभेवति। यहा acarfa arfatd सिद्धा भवति! यदा विन्नाना- 
afatad फलतो भवति । सा चादरत्तिरमेक विध्रेति मेदः । अधवा प्रक्तिपुरुष- 

कालभेदोऽपोह विवक्षितः । प्रधमपटलोक्योगवत् da षोडशाङ्गादिव्या्िचतुष्टयं 

प्रतिप्रधानं कुण्डलिन्याय्टकं पुरुषप्रधानं पुनः सप्तयहव्याघ्या दि चतुष्टयं काल- 

प्रधानमिति | अधवा व्याधिन्यासोऽपोदोक्त एव | तदुक्त-कतल्लत्यस्य जगतोति | 

न्यासप्रचयजन्यात् संस्काराच्च तद्रूटिसिदि रिति बडइव्याप्तिकथनोपपत्तिरिति। 
सकलं कमवन्धमपास्येति! यत्कमेजातं प्राग्मवेष पाजितं शएभाश्भमियलच्णं 

भूयोऽप्युचावचभवनिमित्तं तस्य तदिज्नानप्रचयमहिश्नेव तद्रूटिलक्तणेन संच्यो- 
aga । तदुक्त तदधिगम उनत्तरपूवाघयोरश्नेषविनाशौ तद्व्यपटेशदिति | 

ननु किमर्थ॑मेतदुक्तभिति। उच्यते! साधकस्य शक्तिव्या सि विन्नानपूकंकं तद्यासेन 

तच्छक्रितापत्तिस्तावत्परटलारग् उक्ता | तच चोचावचसंसारोपभोगकरक म॑सदाषै 
तदसिदिरित्याशडूगयाभेतदुक्तमिति । 

तदिष्णो; परमं पदमिति | तदिव्यपनिषस्सु प्रथितम् । यदा शयुयमक्तरसंभूता 
इत्यादित एव waaay | यदा अस्य शक्तिलरमिष्यत Tage शक्तिपदे नोक्तमिति | 

विष्णशब्देन शाङ्गिणः खात्मन एव परोक्ततयाभिधानम् । शक्तिमतो ममेवेति 
भावः। शक्तिशक्िमतोरमेद इह faafaa: । तदुक्तं - साहं युयमिति । ged सा 
विदिला खभिति च! कत्खञाया देवताया ग्रहणाथंमिलयमभिधानमिति जेयम् । 
परमपदमिति विभूतिलकणमपि पदमेव किन्तु acai चिदानन्देकरसमख्त- 

मभयं परब्रह्मपरदेवतादिपद वाच्यं परमं पदं खानमिति शक्तितापत्तेरपि फलाव- 

खेयमुक्ता। त्रिजगति जन्तुजीवभरुतामिति सकलचराचरावखरूपभूतामित्यथेः | 
जपत च निल्मर्चयतेति च मध्यसपुरुषबडवचनम् । शाङ्किणो ब्रद्मादोन् 
ER 



४८० प्रयोगक्रमदोपिकायाम् 

प्रति नियोजनमेतत् । ननु तां ज्ञाला तत्परमं पदं प्रयातीति तावदिषहोपसंहार 
उचितः। तदिन्नानस्यानन्यशेषलवात् तदिन्नानपूवंकन्यासेन तद्रूटिवशाच्छक्तिल 
fast पुनव्योपारान्तरायोगाच्च | तथा च कथं यां ज्नालेव्यादिप्रकरणोपसंहार 

इति । उच्यते । शकत विन्नानन्याखतस्तदरूटवशात् तदापत्तिस्तप्रसादसाध्या 
भवति। प्रसादञ्च जपाचंनाद्याराघनसाष्येव्येतव्मरतिपादना्थमिलयसुपसंद्ियतै | 
तत्र जपताचेयतेति चाभिधानं तथोरेवादत्तिविस्ताराभ्यामदृ्टप्रचयप्रकषकरल्वान्म- 
दता aan भाव्यभित्यववबोघनाथेम् । न्यासेविषये विशेषमादह--कालचक्रयोग- 
fafa, sufenafa दछक्ञेखापटलभाविरोव्येति भावः | 

त्रिजगतोति। यद्यपि vad प्रकरणमनेनोपसंड्कियते किन्तु विजगति जन्तु 

जोवभरुतामिव्येतदिेषेण तु कालचक्रयोगा्थंमेषेति wear) चक्राव्क्षे जगन्नय 
इति भूचक्रस्य कत्ल्ायां भूमौ व्याप्िरिलयादि दरषटव्यम्। तदुक्तम्-अस्मात्पञ्च- 

विभागादिव्यादि। तत्न ये जन्तव इति ca च भूतविकारात्मकशरोरभाजो 

राश्याद्यनुगता इति भावः। तेषु प्रविश्येति। तदुक्तम्--अत्रापि चेतनाघातोरागतिं 

aga विदुरिति । जोवभूताभित्यनेन जोवावखा ततः Galata च waa I 
तदादह-जोवाव्मतां प्राघ्रां परं चिन््ाव्रूपामिति। ननु च्वक्रसंहारेणए सखरूप- 

स्थितिं सूचयतोति तावदुक्तम् । क इह विशेष इत्यत आह-- कालचक्रयोगक्रमः 
सूचित इति | चक्रलघन्यासानन्तरं BHATIA जग दात्माभेदेनाऽनुसन्धाय तदनु- 

ग तशक्तितेजसा तस्य स्थलं स्य तद्गतजो वसमश्टितन्घात्रे संहारं विभाव्य तस्यापि 

तच्छुक्तिमात्रसंहारं भावयेदिल्यनेनोक्मिति। सकलं Baa Tat जपतति च । 

ददयमिति। gd हृदयस्य प्रियोऽभिप्राय इत्यथे; । हल्ञेखाशक्तिरेव यथोक्तरूपा 
सतो तत्तन्मन््ररूपापि भवतोति ज्ञात्वा तत्तन्मन्तमपि जपेदिति चात्राभिप्रेतमिति 
विवरणथंम् । अत्र जन्तुजोवभूतामिति तत्तन्मन्देवताया जोवतादाट्म्यापन्नाया 
ग्रहणम् । याभमेवमुक्तव्याभिमयोमपि तत्तन्बन्रदेवतारूपैण सकलजन्तुजो वासिका 
भ्नात्वा तत्पदं याति तां जपत चाचयत चेति ware: | 

ननु शक्तिभावनयैव aad aad सिम् विं तदवान्तरमेदभावनयेति । नेष 
दोषः । साधकानां स्चिवेचितपात् तदनुसारतः शक्तेरवान्तरभेदाल्मिका माटका 
चिपुरादिमन्रेवतास्तावदिह भावनोयाः। तासां प्रतिखं सर्वाीव्त्वमपि प्रति. 

पत्तव्यम् | इतरथा कछत्छ्ापवगप्राघ्यभावात् | ay यत्सकलमन्तदेवतानां विशेषरूपं 
तत् स्वखप्रकरणेन वक्तव्यम् । यत्त॒ सामान्यरूपं तत्तावदिह शक्तिलक्षणं शति ` 

पटृलेऽभिहितमिति दृलेखाशक्तेः सामान्यरूपत्वेऽपि वग्बन््रस्यास्ति विथेषरूपत्व- 
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भिति हक्ञेखापटलोपयत्तिः । अरत एव- तामेनां जपत च नित्यमर्च॑यतेलयकम् । 
तत्तन्मन््रजपादिरेवैह प्रधानतयाभिप्रेत इति हदणशब्दोपादानमिति ॥ ७६ ॥ 

* इह तत्तन्मन्तजपस्यापि विदितत्वात् साधकानां तत्तदुचावपि तदानुकूल्यमपि 
परोक्षणोयभिति तग्रतिपादनाथंमारभते --अरतर लग्न इति ! राग्रिनक्तत्नामार्ण- 
नुङरल्यमिति । राश्यानुकूल्यं नकत्रानुङूल्यं नामानुकूल्य' कुलानुकूल्यख्णानुकूलध' 
चेति पञ्चविधमानुकूल्यसुक्तम् | तत्र राश्यानुकूल्य' तावदाह--यस्मिन् राश्यक्षरगण 
इत्यादिना । षोडकोष्टमण्डलं Fal मघ्ये चतुष्पदं माञयेत् | तदा परिती 
मेषादि राशयः संभवन्ति | तेषु वर्णनादयमेषान्नयो राशिरित्यादुक्तलष्या लिखत् | 

तदुक्तम्-वेलागुरुखरः शोणः शमं शेषेति भेदिताः । 
लिप्यर्ण राशिषु नेयाः षष्ठे mets योजयेत् ॥ इति। 

तत्कस्मिन् राशौ साधकस्य नामादयक्तरं स्यात्| कस्मिंिद्रारौ च मन्ताद्यक्षरमपि 
स्यात्। aa साधकनामायक्तरयुक्लराशिमारभ्य मन्तायक्तरयुक्तराशिपयन्तं 
लग्नादिरूपेण गणनमिति | वदेतदुक्तम्- यस्मिन् uma इति | 

यन्मन्त्रादयक्तरयुक्तराशिवर्णण इति । येषां मन्ताण्णमादचरे्यक्ता राशिवर्णणः 
स्यु; ते मन्ता wat) धनभ्नात्रादिरूपैणामनोऽनुकूलत्वादित्यथे; | 

अन्यथापोल्यत्ेवापरः प्रकारोऽपोत्यर्थ;। ततर गणनक्गुपिं दशेयति-खराि- 
मारभ्य गणनमिति । खजम्मराशिमारभ्येत्यथंः | नक्ततानुकूल्यमाह-जिनवखण्ड- 
मित्यादिना । तेष्वखिन्याद्यत्तराणोत्याभ्यामशखयुगित्यादयक्तानोत्ययेः | 

तदुकम्-राज्यलाभोपकाराय प्रारभ्यारि खरः कुरुः । 
गोपालकङ्टौ प्रायात् फल्लापोल्युदिता लिपिः | 
नकतेषु क्रमावोज्या खरान्यो रेवतोयुजाम् ॥ इति । 

सखनामाक्षरं adalat चेति प्राख्ग्रकारदयसुक्तम् | एकं कान्तरमिति | षोडश- 

कोठमपि पदचतुष्टयामकावान्तरखण्डचतुष्क तय! विभजैत् । तत्र चैशनादिचतुष 
खण्डेषु यान्येशानानि पदानि ag प्रादक्षिख्यक्रमादकारादि वणंचतुषटयं लिखेत् । 
एवभेक कपदान्तरितल वर्णनां स्यात्। पुनस्तेषु यान्यागनेयानि पदानि तेषुकारादि- 
चतुष्टयम् । यानि नैतानि तेषु लकारादिचतुष्टयम् । यानि वायव्यानि वेष्वो- 
कारादिचतुष्टयमिति खरलेखनप्रकारः | पुनः खादोन् थादोनपि लिखित्वा हल- 
क्षानपि शेशाग्ेयनेक्रंतखर्डगतेशानपरदेषु लिखेदिति विवरणणशयः। खर्डचतु- 
यमिति | पदचतुष्टयामकखण्डग्रहणम् | जानोयादिति गणयित्वा धारधेदित्यथंः। 
gn; सिषखण्डादिखण्डचतुषटयेऽपि पटचतुषटयानि सिद्वादितेन ज्ञेयानि faw- 



४९२ प्रयोगक्रमदोपिकायाम् 

सिद्धादिनिदेशोपपत्तेरिल्यवगन्तव्यम् । aang इति सुसिदसाध्य इत्येवं तत्सुसिदध- 

स्तदरिरित्यत्रापि ज्ञेयम् । अरिसिद्दादय इत्यरिसाध्यतत्सुसिदतदेणणं ग्रहणम् | 
नामानुङूल्यं न नित्यमिल्याद-कृसिंहाकंवरादह्ाणामिति। वैदिक इति । 

गायतनोतिष्टबादयः। पिर्डमन्ते चेति चिन्तामणितिपुरादयः। 
कुलानुक्ूल्यमाह-अथ कुलाकुलविभाग इत्यादिना । एकभूतसम्बन्धित्व 

इति । भरूतलिपिक्घुसिस्तावदुध्रसाः पञ्चेत्यादिनोक्तंव । नानाभूतसम्बन्पिते तु 

Hate इत्य्थौक्तम् । प्रकारान्तरमाह-आाग्नेयानामिति | 

ऋणनु कूलय माह-- अधणेधघनविभाग इत्यादिना । अज्भलिभागेनेति | यथा 
नारायण इत्यस्मिन् ata नकार अकारो रेफ आकार safe, wen: 

परित्यक्त इति । परित्यागापर्याप्तौ तु तान्येव शेषवद्रष्टव्यानोत्य वबोदव्यम् | 

दोषाणमपि सूचितत्वादिति । न केवलं वच्यमाणनाभमेव छित्ररदादिटोषाणां 

विनाशः किन्तु शतुमरणादिदोषाणमपि महता aaa प्रशस्यादिति सूचितम् । 
प्रयोग इति । वोयंयोजनजननादि रूपो दशविध इत्यर्थः । aa प्रथमं वोयंयोजन- 

मादह--योनिवन्पूबंकमिति। बोजबिन्दादिक्रमेणेति। खात्मनस्तन्मन्तसकलो- 
करणं कत्वा तन्मन्सुच्चरन् तदौयबोजविन्दुकलानिरोधिकानादनादान्तस्शं- 
व्यापिनोसमन्युन्मनोक्रमेण दु्टमन्तसंहारं विधाय aa तदोयसवरूपे तदभेदेन 
खितः संस्तन्मन्तं सहसखवारमावतेथेत् | एतन्मन्ते तदौयेयोजनम् | तत उन्मन्यादि- 
बोजान्ततया तस्योत्पत्तिं aaa मानसपूज्ञामाचरेदिति विवरणाभिप्रायः | 

माढकापद्चमिति। वच्यति च~-व्योमाविःखचतुदंशखरविसर्गविस्फुर- 
त्कणिकमित्यादि i तत setfefa । दुष्टसंहारोऽपोष्यत एव । पूर्ववत् खानः 
सकलोकरणं माढठकापञ्चे माटकामिष्टा saa माढकागतनिजवणदारा 
तन्भूलभूतोन्मन्यां विलापनं विभाव्य केवलावस्धां कच्चित्कालमनुसन्धाय ततो 
माटकागतनिजव णं तयोत्पत्तिं fanaa सखोचितपञ्चे खव्णास्तान् क्रमेणो- 

इरनत्रालिख्य तत्र मन्तं पूजयित्वात्मनि नयेदिति विवरणभिप्रायः। प्रणवान्त- 

रितानिति। प्रणवेन नित्यणवाक्च्छेन दुष्टमन्वस्यानुस्यु तताकंरणमेतत्। तेन 

तत्तेजखा तस्िन्दोषसंहारः aaa मन्ववर्ण्णनासुपवद्णं च कायम् । वायु- 
बोजेनेति। तदोयदोषशोषणएकरं gafefa भावः | अग्निवोजेनेति | तदोयदोष- 
दहनकरं तदोयतेजउद्वोधकरं च द्येतदिति भावः । खतन्तोक्तप्रकारेणेति + + । 
afar मनसेति । मन्त्रं शिष्यवदग्रतः स्ितमनसा fafa ज्योतिमंन्वसुचरं- 
स्तस्य AANA विभाव्य तत्तेजसा तस्य मलच्रयदहनं भावनोयम् । प्रतिवणं- 
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भिति । भूजंपते लेखनमिहापि समानम् | प्रो्तणमिहाष्टशतवारं स्यात् | नाम्ना 
खेनेति। जले मन्तं सन्निधाप्य तत्र तपेखमेतदिष्यते । प्राबत् संख्या स्यात् । 
सवतरापि खानः सकलीकरणं मन्वभावनेत्यादि समानमेव । तारमायारमायोग 

इति प्रतिवणेमेतेर्टणतवारं संपुटौकरणएमेतटमिप्रेतम् | अन्येषामप्रकाशनमिति। 

दो्तितानामदोकितानां च पतरलेखनेनोष्टपरिस्मन्दनादिना वा न प्रकाशनमिति । 

दशधा शोधित इति) दोषभेदानुसारेणन्धतमः कतिपये सवं वा प्रयोगाः स्युरिति 
भावः। छिन्ना रदा इत्यादय इति | 

तदुक्तम्-अपृूणरूपाम्किताः स्युः स्तम्मिताश्वानु नासिका; | 
दग्धाः षट्कणगा मन्ता: खस्ता: स्युरधिकेजपात् ॥ 
गविंतास्त्रविधिप्राप्ताः शत्रवो वैरिकोष्गाः | 
बाला लघ्वक्रप्राया छदा गुवंत्तरान्दिताः ॥ 

निर्जिताः कम॑बाइल्यादंहसाः स्वव जिंताः | 
अकालविनियोगेन मूच्छिताः खापगा जवात् ॥ 
मत्ता; Way पठनादन्यवर्णस्तु कोलिताः । 

सदा विसन्िताः प्रा्षदुःखा देरिसमन्विताः ॥ 

ख॒ण्डोभ्नृतास्त्व॑एजवादङ्न्होनास्त्वसंठताः 
अपूरंनोपदिष्टा ये होनवोर्यासतु ते मताः ॥ 
सदा प्रयोगाक्ण्डलं क्िि्टतातिविडम्बनात् | 

रुग्: प्रलेपने्जपादन्यमन्तैः सदहाविलाः ॥ 
उपेक्तावखया जापादहेषम्यादवमानिताः | 

पञ्चविंशतिरुदिष्टा दोषास्ताच्छमयेद् गुरः ॥ इति । 

इति प्रयोगक्रमदो पिकायां चतुथः पटलः । 

[0 = 

अथ पञ्चमः We: | 

इह तावत् “युयमक्तर संभूता" इति प्रक्तस्य वाच्वाचकोभयाभेदरूपस्यान्षरस्य 

uffafae समुयितम्। साधकस्य तद्ापत्तिश्च तदृव्याधिन्यासेनोक्ता | ततस्त- 

दापत्तिकरतया जपार्चने Wa तत्र कथं तन्ाखजपाचंनादि कायंमित्यपेन्नायां 

तव्रकारप्रतिपादना्थंमापरिसमाेमेन्ययेषारग्भः । ततर प्रथमं दोच्ता 1 ततोऽपि 

qa तदोयाङ्जातकथनम् | तदाह-अदोक्तितानामिति । तत्सिय इत्यधि 

कारसिद्धय इत्यथ; । साङ्नोपाङ्गति पञ्चमपटलार्घ cata षष्ठपटलाथंोक्तः 
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्रतोक्तन्यासादिष्िति सामान्यन्यासानुवादटेन दोक्ताया अपि सामान्यैवेयसिल्यपि 
सूचितम् सामान्यदोक्तेव च सकलविशेषा्थीपि भवतोति | 

मूले vant दोक्ताविधानमिलयुक्तम् | ननु शक्तेरेव प्रकततवे कथं मन्नामिति 
तदवान्तरमेदमन्वग्रहणमिति । sad) aaa एव तावदिह प्रतिपिपादयि- 

षिताः। साधकमतिदैचित्रयात् सर्वानुग्रहालाच्वास्य प्रपञ्चसारस्य । तेषु यत्सामान्यं 

शक्तिलत्तणं aganfafed तत्तन्मनुषु विशेषणतया विनियोजयिषितम् 1 वच्यति 

च-सामान्यपरलोक्ता न्यासाः aaa कार्या इति । ततश्च सामान्यकथनानन्तरं 
तङ्गेदकथनोपपत्तिरिति । पञ्चमषष्टपटलारम्न इति सूलगताथशब्दर्थोऽप्युक्ः | 
अरथोन्तरमप्याह-अतोऽथशब्द् इति । खोक्त एवासौ हेतुरित्यत va—fafaa- 

दिति । मूलागमोक्करोत्येत्यथं; | अर्थान्तरमाह-वेदाविरुडत्वसुक्तमिति 1 विधयो 
वैदगताश्चोदनास्तदहंतयेति भावः । येनोपलब्धेनेति उपलम्भोऽपोद लाभ एव । 
यदाह - दोच्वालाभमाव्रेणेति । asa इति तत्कालविशेषणम् । तदभिप्रायं 

दशंयति-न केवलमिति ue i 

aa दिव्यभावमरिति | मन्वदेवतातमतापद्या खात्मनोऽसाघारणरूपत्वसुक्तम् | 

दुरितानोति तग्मतिबन्धनिचय उक्तः । तत्ववदस्येति । विश्वजगदइसतुभूतं देवता- 
तक्लल क्षणं खसखरूपमुक्तम् | भयतस््रायत इति च सम्बन्धनोयम् ॥ २॥ 

रैवादिकषस्य वत्सरस्येति। देववत्सरस्येत्यधं; | रतदशेयति- टे वणब्दादय 
इति । ते च वत्सराः कालचक्रप्रकरण उक्ताः। वत्सरस्यादिश्च पूव॑पन्त vat 
तदाह--आदिं पूवेपक्षमिति। समग्रसम्पदिति तदपैक्तितपरिकरजातसग् दरक | 
दौक्ताकालायतवैतदिवरणम् | अरधाचा्य॑स्य नियमाधंतया विद्ठणोति-देवा 
इति । दैकैत्यत्र ama तदधितः। ब्रह्माद्या ब्रह्मविष्णुरुदे्वरसदाश्िवाः। तेच 
विशेषसामान्यतया बोजदयविन्दुकलानिरोधिकालकाः। वत्सरो नाद इति 

निदंभात्। हदयादिस्थानानि हदथगललम्निकाश्वुमध्यत्रह्मर्ाणि। मूतेयश्ा- 
चाये साधके चावगन्तव्याः | वच्छति चाभिषेकविधौ ~ पटुरवाणां सुखे भवैत्यादि । 

पिव्रयवल्यवापि aa तदितः । एषामिति गुरुरिष्ययोस्तदन्तगं तायाञ्च ब्रह्मादि- 
रूपाया मन््रदेवताया इत्यथंः। वत्सान्देवादोनिति कायं ललादइत्सत्वम् । वच्यति 
च--कुण्डलिनोमुखान्निष्पतताभित्यादि । व्याप्येति । aay रौतोत्यर्थाद् व्यापनं 

सिद्धमिति भावः | wad नदनम् | समारभ्येतेतत्समायिव्येति विहतम् । समः 

शिष्यान इति । समिति जोववाचकम् बोजम् शियजो वपरिग्रदस््म्थादिति 

भावः। वत्साघकेनेतोष्र यल्नशनब्देन समास इत्यपि लभ्यते + + ¬+ ॥ ३॥ 
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सूले शभकमंणोति दौक्षामण्टपकरणाङ्गतया वासुपूजाप्रकरणारस्यः । शभ- 
कस्यति + + दौचायामिति + + मण्टपकरण इतोडेव तावदिति भावः | 
ग्टहादिविधिष्विति षटहनिर्माण्ग्डहप्रवेशनादिग्रहणम् ॥ 8 ॥ 

अभवत् पुरेति । वासतुपूजानादरेऽप्यापदिष्खादिसम्भवोऽपि सूचितः | विश्रुतो 
दितिज इति सम्बन्धनोयम् । चतुरथसंस्थितिरिति निहितविशेषणम् ॥ ५॥ 

तदेहसंस्िता य इति सुरगणेरित्यक्तस्य ग्रहणम् । ते यथा मण्डलमध्या य्या 
विग्रुतास्तथा वच्छन्त इति योजना । तत्करमेणेति तदुचितः क्रम उक्तः ॥ ६ ॥ 

अष्टा्टकोयतपदां चेति! अष्टानामशटकेनोदयतानि सुनिमिंतानि पदानि यस्या- 
fafa ama) प्रागग्रेरुदगग्रेश्च नवनवस्तरेरास्फालितेरष्टाष्टकसं व्यासिद्धिः | 

अच चकारो FAW: । अर्थान्तरमाह - चकारेफेति। कोणचतुष्क इति 
+ + चतुष्पदसमन्वितमष्यको् इति चतुणां पदानाभेकौकरणेन समन्वयः | 
ब्रह्मा fafa तुशब्दो ठत्तपूरणाथंः। पद्ममात्रे खनाममन्तेशेवाचनं भवति । 

अर्थान्तरमाह तुशब्देनेति । त्राह्मपोढादिपूजनमिति तदुपरि मूतिपूजोक्ता 
अणिमादिसवेसिद्धयन्ता इति 1 अरणिमि महिमा लघिमा गरिमा ईशिता वशा 

प्रा्ि; प्रकामता सर्वसिदिशरेत्यथंः। अणिमाचै नमः afema नम sarfe- 
प्रकारेण प्रयोगः। सुकसुवदर्कमण्डलुधर इति । + + साघकवरेशेत्यनेने- 

तत्सवं सिद्धम् ॥ ७ ॥ 

प्राग्याम्येति। ब्राद्मखण्डस्य चतुदि्तु चतुष्देको करणेनेकंकखण्डं कार्यम् | 
तदा च तत॒खण्डस्यार्वागधंप्रान्तयोदं AURIS स्याताम् । परागधंप्रान्तयोह पदे 

तदनन्तरं FAS स्याताम् । तच यदधपदं तत्कोणदयाधैकोेषत्यक्ञम् | 
यत्त॒ पदं aes पार्थ्बोलखपददन्देषिल्युक्तम्। सवेव्ापि addy सखनाममन्तैरेव 
पूजा । ॐ अयंकाय नमः; ॐ विवखते नम इत्यादि | 

कोणदयाधेकोषेष्विति। कोशेषु यानि दयान्यधंकोष्टानि ag हौ विशेषलणा- 
ववयवौ यस्य तत्साम्ान्यलक्तणं इयम् । तदेतटाह-कोणेष्विति । aaa रद्र 

जयः । साप ्रापिन सहितः | असे पार्खटयपदे इन्द इति । ahaa कोणानां 
ग्रहणम् | अन्न्याया इत्येतदिदानुवतेनोयम् ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ 
quay चेति । वाद्यदिकचतुषटयपङ्क्तोनां प्रान्तयोद दे पटे स्या- 

ताम् । ताभ्यां सह प्रतिदिशं पदान्यष्टावष्टौ स्युरितोल्येवसुक्तम् 1 बहि्वासवयम- 
sauna चतख्षु दिच्चिति च योजनोयम्। मन्विणेव्यत्ाभिप्रायान्तरमादइ 
ब्रह्मण इति। अनयोः एथकुपूजादिकमपि कायैम् । पोठमूलाङ्गादि तु aa 
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सखसखपटलाग्रतिपत्तव्यम्। मूले प्रागुदौरिता इति पूवेदिश्यक्ता ॥ ११--१५॥ 
इतीरितानामिल्यपि शब्दो ब्रह्मकार्यादिसमुचयाथंः । अभिप्रायान्तरमादह- 

अपिशब्द् इति । श्रव साध्ितिशब्देनेव ब्रह्मादिसवोक्तदेवताग्रहणम् । रजसा 

चित्राणि पदानि कतवेति । feat: विवर्णः aqatat द्या संपूरणं खस्तिककरणं 

वोक्तम्। तां तां देवतामावाद्येति। wad खनाममन्तैरित्यवबोदव्यम् | 

तेषां च परदै्तुभिंमन्बाधभ्यां च षडङ्गानि न्यसनीयानि | मन्वविशेषसिद्धैरिति। 
पाश्पतादितन्चेषु विश्षसिद्धैः प्रतिदेवतसुक्तीरिल्यथंः। श्रत प्रतिवग॑तन्तेषु 
सिद्धान्य॒पदिश्ति- दध्याज्येति। पायसादोनि सप्तान्नानि । आयं कसावितरशर्वे- 
शानाम्निनिक्छेतिवाय्वादयश्च सप्त वर्गा इति ज्ञेयम् ॥ ve 

वासतुबलिस्तावदुक्तः । अथ भूय इति मण्टपाभिधानम् । तदभिप्रायं दशयति 

रोमादिकमिति। wat रोमादिपरिहारो भवति। एककलशपत्त इति । 

वच्छति च-प्रोकेनेवं कलशविधिनेकेन वानेककुश्चे रित्यादि । पञ्चहस्तमिति। 

मण्टपोऽयं सर्वीऽप्येकयोनिरिव्यवबोदव्यम्। ततश्च पञ्चहस्ततेऽपि mead 

दशणङ्गुलाधिकल्वं चेषितव्यम् । एवं सप्तहस्तादिष्वप्यवगन्तव्यमिति | सषषपञ्चक- 
मिति । सप्त च पञ्च च aang चेत्येकशेषोऽत्राखितः। aa परोणाहत इति 

चतुदिंज्ञ एथगयोजनयेति भावः ! मण्टपविस्तारप्रमाणमेवेतदुक्तम् न पयेन्तपरि- 
माणमिति ज्यम् । स च षोडशस्तम्ययुत इति ! कथभिव्याह-- मध्य इति | 

प्रान्तेऽवशि्टा इति । कोणेषु चत्वारो feg st दौ संभूय हादशेति ara: | तेषा- 

मित्यमयेषामपि ग्रहणम् । फलका इति तोरणस्तम्भयोरूध्वौ देशे तव्रोताग्रतया 
निधयस्य फलकास्य ग्रहणम् । ध्वजाषटकमिति । मूले तोरणग्रहणभेतदुपलच्चण- 

fafa भावः । लोकपालप्रभमिति शेतरक्ञादिवणंपताकोज््वलत्वमनेनोक्तम् | सरले 
पयोभूरुहः चोरिदमाः ! दर्भखक्परिबोतमिति । दभंमालया aed परिवीतं 
चिगुणसूच्रपरिवो तमपोष्यते | उच््वलतरमिति । वितानसंभवपरिषे्टनादिभिरिति 

भावः। dad समन्ततण्च्छादितम् उपरि च कटादिभिग्ङत्रम् ॥ १७ ॥ 

इदानों सप्ताहतो वैति सण्टपकरणोयदोच्ोपयोगितया मङ्गलाङ्कुरसम्मादना- 

भिधानम् । पुण्याहादिपुरःसरमिति । सल दिनान्दोसुखपुणाहपोटपूजादिससु- 

चितकरतव्यजातसुक्तम् | मूले मपालिकेत्यतर चतुषटयशब्दः प्रत्येकं संबन्धनोयः ॥१८॥ 
कथमेतद्दोजवपनमित्यपेक्तायामन्यस्मिन् भवन् इत्यारम्भः | तदथंमाह-- 

अनन्यस्मित्रिति । qa शुद्धे wa इति । लौकिको सुश्चादि काया च aaa | 
पदचतुष्कोपेतभानुदरमिति | भाुशब्देन दादशपदान्यभिप्रेवन्ते । पदचतुष्कै- 
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मिथो विभक्तस्िभिरुपेता भानवो दादश पदानि उदरे यस्व । wats तच्छंवाद्- 
प्रकारं दशंयति- पञ्चहस्तप्रमाणानोत्यादिना । पालिकादिमुखविस्तारस्य दाद- 
शाङ्गुललात् तदुपपच्या दाद णाङ्गुलान्तरत्वमिव्यादि प्रतिपत्तव्यम् । दक्िणो- 
त्तरसत्राणोति | तान्यप्येवं दादशाङ्गुलान्तराणि भवन्ति । ves सर्व॑त इति । 
पदचतुष्काणं परित इत्यं; । एतदुक्तं भवति । aa मध्यगतस्या्टा्टपालिनः 
प्रागायतपङक्रियुगलस्य परितश्वतुदिंच्छेकां बाद्यां पङ्क्तिं विलोप्य dat संपादय 
ष॒नस्ताखष्टख तत्पङ्क्तियुगल गतासु उद गायतासु दिदिपदणालिषु पडतिषु 

ढतोयां षष्ठौ च पङ्क्तिं च विलोप्य बाद्यवोग्यवगाहिन्या ater विदध्यादिति । 
qa प्रतिपदं पोतारक्तसितासितमित्यन्यः । वह्भयादिशवान्तिममिति। तद्र 

जोविकिरणक्रम उक्तः । तदुक्तम्-ततसोक्तरजसाप्ूयेति । ara: श्यमेनेति। 
तस्य पञ्चवर्णा खिद्ावशिषटत्वादिति भावः! याम्योदोचयसमायातमित्यव्राप्येतस्सवें 
योजनोयम् । मन्तिण दति + + ॥ १९ ॥ 

wa afin इति! विरिो ब्रह्मा । जलन्तालिता इत्यस््रेेत्यधौह्नभ्यते | 
पश्चिमादि विन्यसेदिति | पञश्चिममध्यमपूवेपदचतुष्केषु क्रमादिन्यसेत् ! पालिका- 
दिचतुष्काणोति भावः। asufenafan दत्येकंकस्िन् पदचतुष्केऽपोति 
भावः॥२०॥ 

मूले एथगपोत्ार्यायाः yale पङ्क्तिष्वत्येतस्य विशेषणम् । एथगपोति 
प्रतिपदभित्यथंः । उत्तरार्धं विन्यरेदित्यनुषङ्क;ः | विशेषाभिधानं चेतत् । 
कङ्गुश्यामानिष्यावखल्वाटठकौ प्ररोहयोग्यानोति। प्ररोषहोऽङकुरः। योग्यानोत्य- 

भिधानं देवताविशेषानुसारेण यवशिम्बादयुपसंग्रहाथम् । यदा प्ररोहयोग्याना- 
मेवैषासुपादानाथंम् ॥ २९॥ २२॥ 

मूले मूलबोजेनाभिमन्त्ा निर्व॑पेदित्यन्वयः । Waa waa यदुक्तं - 
मूलाणंमणेविकतोरिति 1 ननु मनूनां दोचाविधानमिति तावदुक्तम् । तत्र कथ- 
मिति तत्रापि हल्ञेखयेव बोजावापः | यदा तत्तन्न््ोपलक्षणमेतत्। तदुक्तम्- 
मूलबोजेन तत्तन्मन्तेणिति 1 विप्राशिषेयतर सहायं ठतोया । ब्राह्मणानां गोहिर 

गथादिसमपंशेनागिषः संपादनोयाः । विधिवमग्रतिपद्यमानेः शक्कादिभिमुख्यतरेः 
पच्चमहाखनेशेति समासः | BB एव ठतोया । प्रतिपादनं शब्दनं सुख्यतर- 

ग्रहणमितरेषां वथायोगसुपसंग्रहाथेम् | 
शङ्खं च काद्लं चैव तालकांसौ तथेव च । 
sar चेति च संप्रोक्तं agate मनोषिभिः 1 

दर् 
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यदहा--पणवं ued रव तालकांसौ तथैव च । 
कालं चेव dma पञ्चवादयं मनोषिभिः 1 

अस्मिन् ua शड्गादिभिः पञ्चमहाखनेञेति दन्दः । यहा महान् प्रभूतः खनः 
शब्दो येषामिति समासः । नात रूढिरिष्यते। तदाद-दुन्दुभ्यादय इति । aa 
दुन्दुभ्यादयश्चमाघातयोगिनो दुन्दुभिपणवटक्रागोमुखादयः । तालादयः कांस्या- 
घातथोगिनः तालजयमङ्गलादयः । वोणदयस्तन्तोणलिनो वोणाविपञ्चोरावण- 
हस्तादयः | सुखवाद्यादयो सुखवादययकरवाद्यद ण्डवाव्यभूमिदुन्दुभ्यादयः । शङ्का 
दयु पूरणयोगिनः शङ कालणश्ङ्वंश्यादय इति | 

उचिततालशब्द्विेषेणेति + + + यद्वा विधिवदिल्यनेन पातेषु विष्वा 

दिपूजनं बोजेषु मरूलबोजेनावाद् पूजनं चोक्तम् ॥ २२॥ 

fafa: सम्यगभ्युच्य वस्तैराच्छा देति प्रज्षततद्रातिकतव्ययेषकथनम् | हारि- 
WH हरिद्राचृणविलोलितजलानि । सम्यगिति प्रोहानुगुणतयेत्यथ; | वापमन्त्र 
एव प्रोत्तणमन््रोऽपि स्यात् । वापवदेव चात्र क्रमो Fa: ats: सिद्धतां पञ्च- 
घोषैः सायंप्रातरिति । ततो हितीयादिदिवसेषु कतव्यसुक्तम् | अद्धिरिति दारिद्रय 
भिप्रायम् । पञ्चघोषेरिव्युक्तपञ्चमहासनग्रहणम् । सायंप्रातरिति कालाभिधानम् | 
त्रिषवणं प्रोत्तणमेके मन्यन्ते। मूलवोजसपया प्रोत्तणएदशायामिष्यत एव । शवे- 
रोषित्यादिशेषेण सवंरातिषु रातिरेवतानां बलिटानभुक्तम् ॥ २४ ॥ 

नवसु वेति । aa तिरातिषठु विष्णुग्रहा एव देवताः | वच्यति च~ वेष्णेयं 

यदि नवरातमिति। नक्तरजो हारिद्रचुखंम् । ईषत्स्मुरिता उडम्बाः। सम्यक् 
स्फुरिता लाजाः । केरोदं नालिकेरजलम् । क्सरं तिलान्रम् । दुग्धान्नं कसर च 

वेष्णवेयं यदि नवरातमिति वाक्यान्तरम् ॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ 

पात्राणि चिविघान्यपि परित इति । बाद्यवोधेरपि बहिः समन्तादिव्यधः | 
बलिक्गुभिरिति । तिलगन्धाव्यच॑नादुपलक्वितो वलिरित्यथेः | सावंकामिकभिति । 
अथ यग्रागुपक्रान्तं भ्रूयो भ्रुमितल इति तच्छेषः प्रागवित्यादिनोच्यते । तत प्रथमं 

कुण्डप्रकरणम् । प्रागेवेति प्रथमं तावदित्यधं; | अर्थान्तरमाह -मर्डलनिमोणा- 
दिति। सम्यगिति कौश्यलेनेव्युक्तम् । अखर्डलादय इन्द्रयमवसुणसोमाः दिशा- 
खित्यनेन च सम्बन्धः । + + विलसदुगुणमेखलानोति गुणास्त्रयः ॥ २८२० ॥ 

विधिषिति। विंशद्धिश्चतुरधिकाभिरडगुलोभिरिति परिमितं भूमिभागसिति 
सम्बन्धनोयम् | कुण्डावटस्यायाममानमेतदुक्तम् | afwafa विंशङ़्तुरधिका- 

भिरङ्गुलोभि; परिमित + तभेव भूमिभागसित्यथः। aa विगेषमाह-- 
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मेखलोच्छथेशेति | तावतोभिरित्यङ्गुलीभिः परिमिता इत्यनुषङ्गः । एकाम गुलं 
वयल्ेति। खातस्य aed परितोऽपोति भावः । तावतोभिरिव्युमयतटापच्चया 
परिमाणाभिधानम् । यदा भेखलात्रयापेन्षपैव । तदाह - भमेखलाविस्तार इति । 
उच्छऋयशेवमेषेत्यन्तमेखलोच्छयो दादशाङ्गुल इत्यादिप्रकारेेत्यर्थः ५ ३१।२२ ॥ 

ae सकलसिदिदा इति भेखलात्रयमावभ्यकमिति सूचितम् ॥ २३ ॥ 
योनिस्तत्मधिमस्यामथ दिशोति स्यादित्यनेन सम्बन्धः । तच्छब्देन भेखला- 

ग्रहणम् । चतुरखसलारब्धनालेति । चतुरखात् खलादारग्ो नालो यस्या इति 
समासः | चतुर श्रशनब्देन एथिवो wad | तदुक्तं वव्वोदयच्चातुर श्चं धराया इति । 
यदा मेखलावाह्यमेकाङ्गुलपरिभित कुण्डाङ्गतया चतुरं परिकल्मनोयम् । श्रथ 

वा मेखलाक्चेव्वाद्यतोऽङ्गुलमातं eeqd aad चतुरं खरः कायम् । 

तदुपयंव भेखलेव्येतदयप्यर्थात् सूचितं भवति । सैवेह कुर्डाङ्तया भूमिरिष्यते | 

तदाह--एथिवोखानारब्पनाेति | तन्मष्वोल्लासिरत्यव्र तच्छब्देन नालग्रहसम्। 

प्रक्तमेखलाग्रहणं वा | तदाह- तस्य नालस्येति। मेखले विस्तारत एव wae | 

दाद गाङगुला तावदिस्तारती मेखला | तस्या; षडङ्गुलावधिप्रदेणयोने vay’ परि 
MUG Wl तचार्थ्मष्यममेखलोपरि स्यादिति भावः। 

उपरि परिविततेति। सा योनिरूपरि veh सम्यणिस्तो्ण च स्यात्। 
ततोऽथादघः किञ्चित् सङ्कुचितेत्यपि गम्यते | अरश्वल्पत्रानुकारेति तदाक्तति- 
कथनम् | यथा सनालमश्ल्यपत्रं aaa संस्थानमिति भावः। नालस्य 

पञ्चिमतोऽभिदितत्ादग्रस्य कुण्डान्तभाक्रमपि लभ्यते | 

उत्सेधायामकाभ्यामिति | उन्सेघन प्रक्षत्यङ्गुला श्रायामेन विक्षत्यङ्गुला 

च । यद्यपि इादणङगुलीनत्रता भेखला किन्तु तत्र मूले चतुरङ्गुलोत्षेधो 
नालोऽ्टाङ््युलश्च ua: यद्यपि हादसाङ्गुलवितता मेखला किन्तु 
योनिस्ततः प्राक् पश्चाच्च दगङ्गुलाधिका नालस्य इगुङ्गुलनिष्रमादोन्यग्रस्य 

कुण्डे प्रवेशादिति । यदोत्सेधतः प्रकत्यङगुल आयामस्तु प्रकतिविक्षत्यङ्गुलः 
सप्ताङ्गुल एव । श्रस्मिन् पदे योनिण््टसुपयुपयन्तरावेनोयं स्यात् । यद्टौ 
प्रतयः षोडश विक्कतयस्र das चतुविंश्तिः waa समविभागेनोत्सेधायामौ 

हादश्ङ्गुलौ भवतः । पच्चतरयेऽप्यष्टाङगुला स्यात् । fawefa समानमेव । 
aad विस्तृतिः । यदुक्घसुपरि परिविततेति। दादभा्धाड्गुलमित- 

नमिताग्रेति । ददादणार्धेशब्देन vat ग्रहणम् । यत्रा्टाङ्गुलविस्तारः ततोऽग्र 

षडङ्गुलविस्तारोऽनेन क्रभेणणाड्गुलमितं कुण्डावटेन मितं चाग्रं स्यादिति | 
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प्रकारान्तरेण विद्णोति-उत्सेधायामकाभ्यामितोत्यादिना। प्रकतिविक्षतयः 
सप्त। तासामष्टभिर्यीगे पञ्चदशसंख्यासम्मत्तिः । प्रत्येकं पञ्चाङ्गुलेति त्पङगुल 

उत्सेध आआयाभे च भेखलामानतो वधेनोयमिति । aa निविष्टेव कुण्ड इति 

करमावनतल्मप्युकमिति। सवे चैतदधंचन्द्राकारादिङ्ुर्डेष्वपि समानम् ॥ २४ ॥ 
चतुःकुण्डकरणं कलशादिष्ठदिविषये स्यात्। अन्यत्रैकभेव कुण्डं कायम् | 

तदुक्लसथवा दिशेति! गदितेरपि लक्णेरिति मेखलादिद्धासो मा भूदिति भावः | 
अरपघनमङ्गम् | दष्टिमनोहरं च कान्तयेति सवकुण्डसमानं न्तेयम् । हस्तमित- 
कुण्डम वमुक्तम् | तस्य इतसंख्याभेटेनाल्यत्वं asad च विवरणक्तदभिधत्त- 

शताघहोम इत्यादिना । + + अथ क्रुण्डप्रमितभेदेन तदवयवप्रमितिमेदमाह-- 
सवष्वपोत्यादिना । प्रथमभेखलोच्छधेण तुल्यमिति । भेखलोच्छयेण साधमिति 

aga da faery । कण्डोऽषटयव इति । aya sata व्यक्ता चाड गुलिः 
मपोति स ae कर्ठोऽभिप्रेयत इति ॥ २५॥ 

अघ ततो aaa विल्यादिना awagud | afar मण्टपसंस्कारादि 

कामे तन्सवसुत्तरस्मिन् RAIA वच्यते । डईशणानकोणावसानल्रमिति अन्न्यादौ- 
शान्ततया सखर्डिलोपलेपनमुक्तम् । अभ्युत्तणादिवां चेति + + ~ ॥ २६ ॥ 

मूले प्राकप्रत्यगात्ताग्रं ad निधापयेदित्यात्तं weal सूतस्य wT 

ग्टहोल्वास्फालनं Had | तग्रमाणं तु चिकौषिं तमर्डलचतुरखप्रमाणतोऽधिकमिति 
Raq | विप्राशो वचनैः सहेति पूववत् । गुणितनेत्यर्धेन दकिणोत्तरखत्रासफालनो- 
पाय उक्तः । मध्यादारभ्य गुणितेनाभितो aan विन्यसेदित्यन्वयः । तत्खच्रमध्ये 

ग्टोत्वाग्रदययोजनया दिगुणितं ङर्यात्। तेन गुणितेन सूत्रेण प्रागास्फालित- 

सू्रमभितो efaua उत्तरत मत्सी कुर्यात् । तदा ततस् व्रमूलविधानं तु Waa 
तन्मव्छोपपच्या यतर संभवति तत्रेति द्रष्टव्यम् । प्रकारान्तरेण faawifa—aa- 

मित्यादिना | मध्यादभितोऽभितो मध्यादभितो aed विन्यसेदिति एवमाद्या 

योजनोयम् । तत्र मध्यादभित इत्यत्र wad प्रागास्फालितं ad संबध्यते | तदा 

प्राक् प्रतसूतरस्याभितो मध्यादिति । तस्य मध्यदेशदभितो दक्तिणतश्चोत्तरत- 
afa wen विन्यसेदिल्युपरि संबन्धः । कथं तत्र मत्छौ संभवत इ्त्यताभितो 
मध्याटभित इत्युक्तम् । अ्रभितोऽपि कस्य मध्यादिल्यव प्रागास्फालितसूत्रे पिमा 
धैस्य Javea मध्यादित्यर्थाज्ञभ्यते । तदेतदाह--दिगुणितस्याप्युभयतो मध्या- 
दारभ्योभयत इति उभयत इल्ुत्तरपदं वामद्िंणभागाभिप्रायम् । सूलयोजना- 
नुसारादेवमभिधानम् | श्रयमिह प्रयोगः । गुणितसत्रमूलं प्रागास्फालिवखत- 
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पञ्चिमाघेमध्ये निधाय तदग्रेण दक्िणतो वामतश्च प्रागास्फालितसच्स्येव मध्यो- 
देणमभितो रेखे कुर्यात् । पुनः प्रागास्फालितस्चपूर्वाधमध्ये निधायापि तद्रेखा- 

मदिन्यौ रेखे कुर्यात् तदा तस्य प्राकपञ्चादायतस्तरस्य मध्यमभितो दौ मल्छौ 
भवत इति । यदाभितो मध्या दारभ्य wen विन्यसेदिति मूलान्वयः। कस्याभित 

इत्यत प्राकप्ररतसूत्रस्य गुणितिसूत्रस्य चेत्यथोत् संवध्यते। तदाह प्राकूप्रषत- 

सूत्रस्येति। प्रागास्फालितसूचस्य द्तिणतश्चोत्तरतश्च यन्मध्यं तत आरभ्य Al 

कुयात् । दिगुणितस्त्रस्य च यत्प्रागास्फालितस्लर पूर्वतः पञ्चिमतश्च मध्यं तव 

सूव्रमुरं निघायाग्रेणोभयतस्तौ aaa निष्पादथैदिति ॥ ३७ 1 

मूले तस्नध्यख्ितेति। तच्छब्देनोक्तमलव्छदयग्रहणम् । सपद्स्तमानेनेति 

भाविचतुरखोचितमानमुक्तम् । we: पादाधिकडस्तः दिं शरङ्गुलम् । fed 
प्रतोति चतद्टष्वपि दिच्छित्यथ; ॥ रेट ॥ 

मकरानिति | यथा प्रागायतस्चाग्रमव्छनिहितसूलेन दक्तिणायतसूताग्रमव्छय 

fafeaaaa च सूतवेणाग्निकोणे tamara तत्र मत्छसंभव safes ॥ २९॥४० ॥ 

पराग्यास्येति यथा ततो मध्यादिव्यक्तमत्स्येषु मध्ये प्राग्दक्जिणमल्छयोरेकं सत्र 
दक्िणपञ्चिममत्स्ययोरेकं सूत्रमित्यादि ॥ ६१।४२ ॥ 

एषु प्राग्वारुणान् सूवानिति। प्राक्पिमायत्चस्योभयतो दे प्राग्बारुणायतं 
सूत्रे पातयेत् । एव॑ याम्योदगायतमध्यसूत्रस्योभयतो F याम्योदोचयायते aa 
पातयैदिति | बहवचनं तादच्यपेक्षम् । तने तस्सिद्धं भवति | पुनरपि कोण- 

कीष्ेषु्तनयेन मत्स्यान् विधाय प्राग्बरुणादिसूत्ाणि पातयेत् | पुनरप्येवं पुनरष्ये- 
वमिति तधा यत पूवापरा दचिणोत्तराश्च मत्स्याः संभवेयुः । तत्रापि सूत्राणि 

पातयेदिति। षटपच्चाशदिति। यदा शतदयादधिकानि षटपच्चाशत्पदानि 
स्युरित्यन्वयः | यदा add षोडश्वर्गाव्कं संपद्येतेति भावः । सुधोरितिपदाभि- 
धाने तदुचितक्ेतप्रतिपत्तिङक्णल इति भावः | 

पटे; षोडणशभिरिति चतुव्गात्मवां केवसुक्तम् । ठत्तवयान्वितमिति + + 
तैर्टचत्वारिंशदो राशिः स्यादिति । तच्छब्देन पदग्रहणम् । पद्मततेतरवाद्यपङक्षि- 
हथगतपदाभिप्रायमेतत्। वोष्यभोतिभिरिति। ततोपि बाद्यपङ्क्तिदयगतपद- 
ग्रहणम् । शोभायुगहारकोणकमिति। भोभयोः युगं शोभोपशोभा च। 
तददिभागो दाराणोत्यादिनोक्तः ॥ 8 २।॥४४।४५ ॥ 

पदषट्कानति | AISA मध्यतश्चतुरभिंः पदेरान्तरपड्कौ दाभ्यं च ETT 

ad चतुर्दिच्छपि कायंमित्यथेः । शोभाख्याः स्युञचतुष्पदा इति । दारपाण्वेयो्वा्च- 



५०२ प्रयोगक्रमदोपिकायाम् 

पल्ल पदेनान्तरपङ्की वरिभिश्र पदैः शोभा स्यादियथः। चतुष्यदाश्चोपभोभा 
इति । शोभयोः सत्रिधौ तदिपरोतपदक्गष्योपगरोभा स्यादित्यथ; । षट्पदं कोणकं 
भवेदिति । पङ्क्तिदथेऽपि च्रित्रिपदेरित्यथेः ॥ ४६ ॥ 

दत्तवोध्योरिति। aaa छत्ततयान्ितमिल्यक्तठत्त ग्रहणम् । प्राग्याम्य- 
वास्णोदोच्यं सूवचतुष्टयमिति कोणसूत्रं वजंयित्वा्टचत्वारिंशत्पदानि संमाज्यं 
चतुदि शं मध्यसूत्ामरष॒ प्राग्याम्यं याम्बवासणं वारुणोरोचं प्रागुदीच्ं च सूतरचतु- 
ष्वामास्फरालयेत्। तदा ATA Bleu राशयो निष्पदयन्त इति भावः ॥ go ॥ 

afta: केसराणामिति पञ्चविभागोऽप्यक्तः। कण्किदोनां मान तु 
भवैन्मण्डलमध्याधं TATE कल्मनोयम् । मध्यराशिमण्डलार्वाचोनहत्तयो- 

रन्तरं हादशधा विभज्य दाभ्यां erat कणिकादिचतुष्टयमेकंकेन दलाग्रादि- 
चतुटयमिति वत्तश्ब्देन दत्तत्रयग्रहणम् । गोभोपशोभाभ्यामेव दारकोणयोः 

सिदिरिति तयोरग्रहणमरिति । एवं बाद्यमानप्रक्तितया पद्यादितदं शमानपत्त 

उक्तः । यदुक्तं ततो मध्यात् सपदस्तमानेनेति ॥ ४८ ॥ 

अथ पद्याद्यंशमानप्रक्षतितया बाह्य मानपत्त उच्यते- भवेन्मरडलमध्याधं इति । 
तत्पदं विणेति- मण्डलस्य मध्यमिल्यादिना ufsawara इति । भाग 

इति ओेषः। तस्याप्यधं इति । मध्यसोखर आरभ्येकस्मिन्नेव भागे राशिमिण्डल- 
पराचोनतत्तपयेन्तमं शमानमेतत्। तददन्यस्मिन् भागऽपि मानं स्यादिति मध्य 
दरत्यथंसिद्वसुक्तम् | तवर मध्यसोमोदेश इति भावः । तदङ्गुला इति चतुरडः- 
गुलाः । तथेति चतुरङ्गुलम् । एवं षोडशाङ्गुलानि गतानि । तद ग्रमिति 

दलानामग्रम् । दत्तवयस्यान्तरालं तत्तदन्तभावः। एवं पूर्वै; सह चतुविंशति- 
रङ्गुलानि ui खसवणेविभूपितमिति पूरवोक्तपरेऽपि तुल्यमेव । सखो 

qu: | तदुक्तं कालचक्रप्रकरशे-- चापो नोरजयुक्ृन्या इत्यादि । षड्भिनेवभिरेव 
बेत्येतद्थ॑माह--षड्भिरिति। यद्यपौह at राशिसुक्तो इत्तवोध्योरारचये- 
दिति। किन्तु षडङ्गुलस्य ठत्ततायां प्रायो नवाङ्गुलं वशं तत्सममिति 

वत्तराश्िपचे षडभिरिव्यक्तम्। षड्भिरष्टाभिरेव वेति पाठान्तरम् । त्ये 
वत्ते च सम एवायं विकल्यः । हातिंणदङ्गुलं dafefa । पूर्वीक्तचतुविंशत्यङ- 
गुलानां राशिगता्टाङ्गुलानां च योगादेवं संख्योपपत्तिः | राशेर्ाङगुललवं 

सुख्यमित्यप्यनेन सूचितम् । षडमिनंवभिरेव वेत्यत्र तेतदिघ्रणोति- दातिंण- 
दङ््गुलमिति। wa हिशब्दस्य दाभावो न लौकिक इति न्नेयम्। uit: 
षडड्ःगुलपक्तेरो तदुक्तम् | नन्वेवं तिंणदङ्गुलभेवेकमधे भवति । सत्यम् । दपधै- 
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मानयोगीनेतदुक्तमिति बोडव्यम् । परस्तात्तावदिष्यत इति away हि 
तावदुभयत एतन्मानसुक्तम् | तस्य बाद्या्ेऽप्युभयत एतावदेव मानं स्यादित्यथः। 

तत्र॒ पञ्चदशाङ्गुला aaa: पञ्चद णाङ्गुलभेव हारादिकमिति विभागोऽव- 
गन्तव्यः | इह मण्डले पद्मवत्ततरवयोः TAS तावदुक्तम् ॥ ४८५०।५१।५२ ॥ 

अथ राशिभागस्य संस्थानविकल्पो aaa + + मिव्युक्तः तदिद इति। aa 
राशिभागस्य ठत्तत्पक्ते राथोनां संसानं यदि वा वर्तंलमिव्युक्तम् । यदि aad 
ad राशिचक्र स्यादिति तव्राराणामपि fea संस्थानं ते स्युरिव्युक्तम् । श्रथ 
राशिभागस्य चतुर त्वप राशोनां संस्थानं चक्रं च चतुरश्रं चेत्युक्तम् । Taig 
fea संस्थानसुक्तम् । यदिद qaqa ठत्तरािपक्ते षड्भिरिति तत्पङ्जदल- 

निभा aaafefa दर्टव्यम् । यदा पद्मदलामानामग्रहत्तत्वमेव ad पुनरधेत्तं 
aq qa: कथिता इत्यत एव लब्धव्यभिति । अध तद्ददिरिति वोथ्यलङ्गराभि- 

धानम् । चतुरश्र इति प्रतिदिशमिति भावः । वोयोबाद्ये चतुर शरसंपादनोयमिति 
तदहि; पाधि वमिल्यक्तम्। कष्णकोणएकमिति शक्तदाराद्युपलक्तणमिति ॥५३- ४८ 

मण्डलानि चेति सवंसामान्यतयोक्तस्य राशिचक्रस्य सकलविशेषमण्डलेष्वन्वय 
उक्तः । मण्डलानि चेति भाविमण्डलाभिप्रायम् । वच्यति च-व्योमाविःसचतु- 

दंणखरेत्यव प्रविधाय पद्यमितीति । तथा--वङ्केः पुरहितयवासवयोनिमध्येति | 
alana पुरोक्ते रचयतु विधिवन्मरण्डलमित्यादि 1 रुचिराटपत्रमथ afd 
गुणत्तरारिचतुरययुतमिति च । aaa इति ! कालास्सिकां मन्देवतां विदा- 

नित्यर्थः । राश्यन्तान्येबेव्येवकारोऽयोगव्यवच्छेदाथंः । राशावन्यतेति | विपयंये 
दोमोऽप्यभिदितः। राशेरन्यतरेति राशिचक्रव्यतिरेकेणित्यथंः । उभाम्यामिः्युत्तरत 
संबन्ध; । आवा्येति टदृ्टान्तार्थसुक्तम्। उभाभ्यामिति देवताम्यामित्यथेः | 

राणावन्यततेत्यत्रोभाम्यामिति मर्डलशक्तिभ्यामित्यथे;। aE: स॒ एव 
दुर्मतिश्च तरलदुम॑तिः। यदिद aay saat तस्यैव विवर्णम् ue ॥ ६० ॥ 

कालाककस्येव्येतत्+ -{-तस्मादिल्युपसंदहारः । राशोन् साधिपतोन् मण्डलानि 
चानुरूपाणवगम्य सवेदेवतामचंयितुं होतु वोपक्रेदिति योजनोयम ॥ ६१५६२ ॥ 

अथ मरूडलोपयोगिनां खखवणंविभूषितमिति प्रसक्तरजसां ad रजांसि 

पञ्चवरणनील्यक्तम् । भूतशः पञ्चपच्च द्रग्यामकानि चेत्यन्वयः । रजसां साधनं 

हारिद्रं स्यादित्यनेनोक्षम् ! ताण्डलं तर्डुलानां विकारः | दोषारजो रजनोचुणम् | 

षार + ~+ दग्धपुलाकोलखयमिति + + विपश्चितेति साखिकलं सूचितम् । 

waar sau इति + + दलान्यच्छरानोति सितानि । चित्राकारेति | 
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पूर्वीक्ञचतुदिंगतकल्यदूमावशेषभागषु विवित्रलतादिलेखनेनेति भावः। सितरक्त- 
निशासिता इति । निशाशब्देन पौतवणग्रहणम् । रागिचक्रावशिष्टानोति। aq 
राशिवोध्योरन्तराभावात् कथमेतत्संमव दत्यत्राद-ठत्तराशिपक् इति । ad 

चक्रसुशन्ेक इत्यस्मिन् पन्च इत्यथ; । aa चतुरश्चतया afas पुनः दत्तता- 

मापादिते कोणदेश्ानां बहिरेवावस्थानादिति ॥ &२।६ ४।६५।६६।६७।६८॥६९ | 

वेष्णवादाविति दुगैखोप्रतोनां ग्रहणम् । इह सपदस्तमानेनेति ares 
इस्तमानं मण्डलमुक्तम् | चातिंशदङ्गुलं द्येतदिति पञ्चहस्तमानम् । यदा तज्रापि 
क्णिंकाचतुरङ्गुलेत्यादोनाञुभयाधैयोगतोऽभिधाने साधदिदस्तमानं स्यात् । 
तदेतदेककलशविषये भवति | नवकलशादौ तु मण्डलमेतदधेयितव्यम् । तदुक्त 
- पञ्चहस्तं मण्डलं नवरस्ते मण्टप इति । कदाचिद्राश्चन्तमेव मण्डलं स्यात् 

तदुक्तम्--असंभवे तु aria नेम्यन्तानि न हापयेत् । इति । 
तदभिप्रायेणैव च राश्यन्तानोलयुक्तम् + + ॥ ७० ॥ 

दति प्रयोगक्रमदोपिकायां पञ्चमः पटलः | 

अय ष्ट्रः पटलः | 

पटलसङ्गतिस्त।वत् प्रागुकतेव साङ्गेपाङ्गदोत्षाकथनायेति | साङ्दोक्ताकथना- 
twats मूलेऽथशब्द्ः | अर्थान्तरमाह--एवमिति i मूले पुनराचम्येति गुरो- 

दीताप्रक्रमे तदङ्तथा दितोयमाचमनसुक्तम् | खानमपि तदङ्गतया aaa 
स्मुतिप्रा्तत्वादिति faq विष्टरोपविष्टः सत्निति। awit प्रविश्य तत्र नेऋते 
सायतन Aaa उपवेश्नमभिप्रेतम् । प्राणयामं सलिपिन्यासभिति । प्राणायामो 

टेदशदधयर्थः | वच्यति च द्रज्ञेवापटले-अग्नोन्दुयोगविक्ञता इत्यादि । प्रणव- 
पटलेऽपि-अथवा शोषणदहनेत्यादि। यदपोदेव तावग्राणायामो वक्तव्यः । किन्तु 

सोभनेकविधः संस्तत्तन्मन्तप्रकरणे वक्तसुचितः संप्रदायान्तरसिदोऽप्यसाविद़् aE 

एवेत्यभिप्रायेण saan लिपिन्याससत्वसौ मन्वन्यासाङ्गतये वाभिप्रेतः | न्यसेत्त- 

द्थादोनिति। तच्छब्देन मनूनामिति vaca दौक्तान्वयिनोऽभिमतमन्त्स्य 
ग्रहणम् | न्यासान्तर संभवेऽपि छष्यादिमावरकथनं तस्यावश्यतमलप्रतिपादनार्थ॑म् | 

पुनराचम्येव्यत्राभिप्रायान्तरमाह--युनराचग्येल्यादिना । art सुतं इति । 
watt दशमो सुहतऽसौ भवति । तल्तलान्िद्रात्चैतदुयानमभिप्रेतम् | 
पूर्वेदय॒निद्राबसरेऽभिमतमन्देवतामतुसन्धायाऽजपापरमाव्मप्रणवमन्तदवतातश्वेऽ- 

wera fe निद्रा wat) ततः प्रबोधे तदवस्यानुसन्धानपूवेकं aati 
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कायम् । देवतां ध्यातेति | कताचमनः खासने ससुपविश्याभिमतमन््देवतामनु- 

सन्दधोत | कियदत ध्यानमभिप्रेतमिति नातिसंचिप्तम् | तदुक्तमधस्तात्-स्राना- 
दावकया(चा)दिवगेव्रयस्य भुखमध्यपादैष्विति | agua गुरवन्दनादिकं चतु- 
मूतिंभावनादिकं च कायम् | यदा विस्तारोऽपीच्छया स्यात् | तदप्यक्नमधस्तात्- 
देशकालादयपैच्या सर्वे वा aaa प्रयोक्तव्या इति । तदेतदभिप्रेयता ध्यालेत्येता- 
वदेवाभिदितम्। कमंसमर्पेणं विधायेति ¦ gad wert च लौकिकं areata 
च कायिकं वाचिकं mad च सकलमपि क्म॑जातमिद समर्पणोयमभिप्रेतम् | 
लन्बन्तेण समर्पणं भवति । यदा तन्मन्त्रपूवँ पूवेदिने कतमय करिष्यमाणं च 
सकलमपि कर्माऽस्मत्सखामिने सदाशिवाय नारायणय वा समपंयामोति। यहा 

विभज्य का्थंमेतत्। तदा च भोजनवदहेवतां ध्याल्वोक्तमन्तेण ब्रह्मापेणमन्त्ेण वा 
द्रस्तनकम॑समर्पणं करिष्यमाणस्य तु न वा समर्पणमित्येतदभिप्रायेरैव च कर्म 
समपणमिव्येवोक्ञम्। हंसपूजां ageafa ) हंसशब्देनाऽजपास्मिका देवतोच्यते । 
तदुक्तम्-्रस्य बिन्दोः ससुद्भूल्येत्यादि। तथा-सवेमन्धेषतया जपादैर्न्या- 
aafa । तस्य पूजा मानसो | सपर्यायन्तु हल्लेखापटले वच्छति--जपापरमाक् - 
प्रणवयोगन्यासानिति | Aa योगः प्रधानम् दह तु पूजाऽवश्यकाय ति पूजाग्रहणम् | 

ततश्च तन्नपोऽपि बिद्धो भवति । परमाबप्रणवावपि वा aren | अरजपापरमात्- 

प्रणवन्यासानित्येवमभिहितलात्। ततश्चायं प्रयोगः । खाभिमतमन्देवतामनु- 

सन्धाय संपूज्य कम॑समपैणं विधायासंहरत्रखत माखाव्य तन्मन्तयुक्ताजपाव्यापकेन 
हंसो yar मानसीं पूजां विधाय at दैवतातत््लपयंन्तं व्यासिमलुसन्दधानः 
तययुक्तमन्त्रं चतुवीरं sal संहरत्ररतमाखाव्य परमाव मन्तेणाप्येवं कुर्यात् । तत्र 
देवतातश्चस्य aged व्यापधिरनुसन्धेया । पुनः प्रणवेनाप्येवं aay) तवा- 
खण्डा मिथो व्याभिरनुसन्धेया | ततस्तं रूपं संहरत्रख्तमाखाव्याङ्गन्यासं विदध्या- 

दिति । van समपंणसंभवे इसपूजापि एथगिष्यत इति । gaye इत्यावश्यकभौ- 
चाचमनसुक्तम् | खाचान्त इति । भाविरोत्या मन््ाचमनमुक्तम् | सकलोक्षत्येति | 
खानाङ्गतया खकलोकरणमुक्तम् | यदुक्तम्- खानादावकया(चा)दिव गं यस्येत्यादि) 
तत्र च alana aa भवति | शत्वेति खापनसुक्तम् | मुलेनाभिमन्त्रेति | भाग- 

त्यमपोति शेषः । भागेनेत्यन्यतमेनेति भावः । अपादमस्तकमिति date | 

छकन्तानोत इति । स्यंमर्डलादु कन्तेण तोर्था वाहनमुक्लम् | साङ्गेन Ae 

नेति । तत उन्मज्य aaa fasfafa faq. सकलोक्व्येति। जले मन्- 
देवतायाः सकलोकरणमभिप्रेतम् । यदा खाकनि मानसपूजापूवेकं पूजां समा- 

rT: 
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पयेत् । ुनस्तपंणाथंमपि सकलोकुरयात् | पूजाक्रमेण सन्तप्यंति | Haws: सूल- 
मन््ेणन्तमूतिंमन्वैरावरणमन्तैः FIAT Gateway ade 
सुक्तम् । उदस्यति । प्रागावाहनाद्यपि गम्यते । सूर्य॑सुपस्थायेति । तन्मन्त्रेणाध्यं 
Cal तन्मन्माद्रत्य sat पुनरपि tara दयादिव्य भिप्रायः । ततोऽर्थात्तोर्ध- 
दासनपूवेकमावमनि निष्कलोकरणमपि स्यात्! मन्तजषजलपा नमपोष्यते | 

वच्यति च । इदानीं पुनराचमनक्तिं दशेयति-वेदमन्वैरित्यादिना | ऋम्बेदाय 
सखाहेत्यादिभिस्िभिरप आचम्य अथवेवेदाय नमः WEA नम इ्योमाजेनम् 
अग्नये नम इति सुखमाजेनं च कल्ला Bala सोमाय प्राणायापानाय दिग्भ्यो 
विदिरभ्य इति नेतरनासिकाखोत्राणि saw जोवाव्सने नमः परमात्मने नम 

इति दयं qatar चालभेेति प्रयोगक्रमः । पुनः सविवेऽष्ये eafar ॐ 
सविते नम इत्येव मन्तः । सामान्याष्यशेति। गन्धपुष्पमातान्वितेन मन्तमाच- 
जपेनोदकेनेत्यथंः। दारपूजां कुर्यादिति कथमिव्यादह-अ स्रजप्तोदकेनेति | 

ऊध्वभागऽपि दच्सव्यभागयोरेव प्रूजा मध्ये गण्पतिक्ेवपालयोरधश्च गङ्गगयसुन- 
योरित्येव बोडव्यम्। देह ल्यामित्यलिन्दग्रहणम् । दाराभ्यन्तरभागे स्थण्डिल 

एतद्दिवक्तितम् । दिव्यादिव्यविन्नानिति । दिव्यान्तरित्तभौमानां क्रमेण ग्रहणम् | 
देहली लङ्यित्वेति + + । निच्छेतिकोणए इति । प्रदचिणएतयालिन्द देशेन 

गत्वा नैकछेतकोणोदेशे faa अरासोनो वा afafa भावः । मण्टपमिति । मर्डप- 
वेदिकाभिप्रायम्। ङुण्डोपलक्षणं चेतत्। तोरणादोनां मण्ट पालङ्ारतवान्न 
विशेषतः प्रूजोक्ता। यदा वासनो शव्रह्मपूजानन्तरं बहिनिष्करम्य प्रणवेन कञेखया 
वा दभेमालाबन्धनतोरणष्वजपूजामपि विधायान्तरागत्य Feat कायम् | 

quid वाचयितवेति। वासुदेवताः प्रोयन्तामिति तच देवतापरिग्रहः 
गुरुरितोति artis गुरुशब्दः | क्रियाविन्नानतो गरिमृणणब्य; सन्नितोत्यभिप्रायः 

प्राबदनो विष्टरोपविष्टः सत्नित्यभिप्रायमादह-पुनरस्तप्रोचित इत्यादिना | 

afafa wad देवताविग्रहलं च गुरोरुक्तम् । तत्र शएदत्रमस्तर प्रोक्षित इत्यादि- 

नोक्तम् | टेवताविग्रहतवं च लिपिपञ्चमध्यगेत्यादिनोक्षम् | विन्टूपरि तदोयनादादि- 
मूर््याकारतयाऽवस्यानमिदहाभिप्रेतम् । लिपिपद्मकणिकायामभिमतमन्पद्मसपि 
वा चिन्तनोयम्। यद्यपीह मध्ये प्रणवो नास्ति व्योमाविःसचतुदे णखरविसगेति 
निर्देशात् किन्लिद् तद्दोजहृदयतया प्रणवोऽप्यत एव ॒निर्देणात् कल्मनोय इति 
नोदव्यम् । प्रणवमध्ये चेद बिन्दुरिष्यते | एतच्च प्रागघमषेणसमयेऽपि समानम् | 
यदु निमज्य मूलं शक्तितोऽनुसन्धायैति । जलपानेऽपि करतल एतत्पदं भाव- 
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नोयम् । वच्यति च-लिपिपद्चं हस्ते सङ्करप्यत्यादि । aera इत्यासनक्गसिः | 
प्रणएवपटले वच्यते-ऊर्वरुपरि विन्यस्येत्यादि। कथं विषटरोपविषटपदे गुर 

वन्दनादिचतुष्टयप्रतीतिरिति । तदशेयति-- विष्टर इति ¦ विष्टरपदस्य गौण्ेंषु 
सुख्यमध्यमादिमेदक्रमेण परमामादिग्रहण्मिलयवयोडव्यम्। अत्र ॐ दं पर 
मातादोत्ययं गुरुखमधिमन्वः। व्यष्टिमन्ासु परमाब्साक्तिसर्वेशखर(र)चतुष्टयं 

हिरण्य-भसदाशिवष्वरादिव्रयं विराड्गिरोशोन्मत्ता गोविन्दशङ्रानन्दाः खगुरुतयं 
चेति ज्ञेयम् | तदेतदक्तारमजमब्यक्तमित्यत सूचितम् | प्रणवानुष्टाने चैवसुक्तम् | 
चिपुरापटले चेतदभिप्रायेण वच्यति--परप्रकाशनन्दनाथश्ोपाद्कानित्यादि | 
अंसोविंति। वामदक्िणांसयोदक्तिणवासोर्वौख ग्रहणम् । अग्रेति ¦ पुरोदेश- 
ग्रहणम् । विधिवदित्युभयकनिष्ठादिषु करतलयोस्तत्एष्ठयोशास्वव्यापक मूलेन 
करपुटयोर्व्यापकं चोक्तम् । अकारादिमन्वैरिति। अथाभवन् ब्रह्महरोण्वराख्या 

इत्यतोदतानां पञ्चमन्वाणणं ग्रहणम् ! यदुक्तं -रूष्यादौ विनियुक्ता इति | 
Wad सलिपिन्यासमिवयताप्यभिप्रायान्तरमाह-अघ प्राणायाम इत्या. 

fear) प्राणायामान्तगंतोऽप्यस्ि लिपिन्यास इत्यपो सलिपिन्यासभिति सूचितम् | 

यतो वच्छति--स्यशेवर्णणन् विन्यस्येल्यादि | तथा यादिन्यासेन तान् सच्चिल्येत्यादि । 
पुनरप्यस्ति प्रथितशेत्या लिपिन्याख इत्यपि सूचितः! तदपि वच्छति-सवं ser 
माटकान्धासं विधायेति । खयंमर्डलदइयं विवच्ितम्। रेचकादिषु wat वायु- 
aay | मात्राश्च षोडशतद्िगुणतद्िगुण्णः स्यः। वच्यति च प्रणवपटले-सुञेद- 

क्रिणयाऽनिलमित्यादि | अग्निमर्डल इति इयोरपि ग्रहणम् । तस्यामिति qufa 
VITAE | मूषेस्येनाखूतमण्डलेनेति ततापि au न्यसनोयाः । यदा त एव 
प्रागपि qt एव । सूयंमण्डलेऽग्निमर्डले च स्पर्शव्यापकन्धासो भवेदिति | 

सधातुप्राणशक्तयात्मसु न्यसत्रिति dented न्यासो विवक्तितः। ara 

प्राणदिशब्दानां सुख्याधंग्रहणम्। पञ्चोक्तश्युतेषु संहारायोगादिव्यभिप्रायेणह-- 
अत प्राणशब्देनेति | कथमयं संहार इति । तदशेयति--यादिन्यासेनेति। उत्- 
केत्यलकाषैण सूष्व कारणामिसुखतयाकषंणं योजनम् 1 संहारव्यापरकेनतदिषते। 
पद्योक्रतभूरूतबोजानोति | - तान्यधस्तान्रादकलादिभ्रुता इत्यत्रोदारितानि at द्धै 
हं वीं wi इति। आाप्याय्येति सगव्यापकमिदहे्ते । प्राणयामपञ्चकमिति । 
प्रणतेन कुम्भकप्राणयामोऽयमुक्तः | मनण्जडादिपञ्चकान् न्यसत्रिति । तत्तत्- 
स्थानेष्वेवायं न्यासः 1 ततर नाभेः हटन्तं समानः । उदरान्नेव्ान्तमुदानः | देहे 
व्याप्तो व्यानः | नासिकादिपादतलान्तं एढठतोऽपानः । पादतलादिनासिकान्तमयरतः 
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प्राण इति मारिस्थानानि । Sette घनच्नयो afeatal देवदत्तो नासिकायां 

ann da कूर्मा वदने नाग इति नागादोनां खानानि। अन्तःकरणानि मनो- 
बुद्धय दं कारचित्तचेतना gaa एव | अपञ्चोक्षतभूतवोजानि St द दं द्वौ द्रामित्ये- 
तानि । प्राणायामपञ्चकमिति पूठंवत् । नाभ्यादिगतब्रह्मव्रह्मादिष्िति। तदुक्तं 
कुण्डलिनोव्यापिकथने-दादणान्तभ्ूमध्यह्ृदयनाभिष्वित्यादि । अकारादिल्नयं 
नाभिहृदयभ्चमध्येषु ओकारादिचतुष्टयं सूधेनोति Gut स्थानानि । प्राणायामषर्- 
कमित्यपि प्राम्बत्। निरवद्यादिमन्तैरिति पञ्चभिरिति शेषः। मूतिं सङ्र््येति 
व्यापकेन कल्मनसुक्तम्। वच्यति च-पोटन्याससरतिन्यासानन्तरमिति | न्यास- 
प्रकारोऽपि ततेवावगन्तव्यः। तद्टष्यादोनित्य त्राप्यभिप्रायान्तरमाह — अङ्कर्ष्यादिकं 
न्यसेदिति । ददयशिरसोरिव्यायनन्तरकथयनाटेतदवगमः ॥ १ ॥ 

wa ऋषिः गुरुत्वादिति सोपपत्तिकखबथादिन्याससानसुचयते। मन्तस्य द्रषटु- 

लादादिगुर्स्तावदषिः। aq परमााद्यरेषगुरुपा रंपयक्रमेणिति fe गुरुमन्तः 
waa इति | सत्यम् । परमात्मैव हि तत्तदवस्थायां स स fat मन्तं 
पश्यति । स एव परमाव साच्छादि क्रमेण मन्वसंप्रदायं प्रवतेयते। श्रूयते च- 
तस्माद्ग्त्षमदमाचच्त एतमेव सन्तिरित्यादि। वच्छति Aa—a गुरः 

स्याटटषिवाचक इति । गुरुत्वादिति । तं प्रत्यात्मनो नित्यप्रवणत्वाच्छिरसि aaa 

इति सूचितम् । धायं इति जपाद्यवसानपयन्तं तदनुसन्धानमपि सूचितम् | 
छन्दोऽत्तरत्वादिति। संख्यादिनियमितोऽच्तरसङ्मतन्कन्दो नाम afefzar- 

पदिश्यते। जपविधौ रसनायां तस्य नित्य परहत्ततयावस्थानात् तत्र तश्चास इति 
भावः। रसनागतमिति धायं इतिवद्रषटव्यम् | 

धिथाऽवगन्तव्यतयेति। बुद्धादंभाषेनानुसन्धेयलादिल्यथं;ः। बुद्धौ तस्याः 
समुपारूढत्वात्तत ara इति भावः । छदि प्रविषेत्यपि पूवंवदिति ॥ २॥ 

अथेषामनुसन्धिविशेषप्रतिपादनाथं निर्वचनखषिवर्णणदिकावित्यादिनोष्यते | 
तत्रधिं व्णादोतिपूर्वाधं विहठणोति ऋगतावित्यादिना। aa ऋषि इति च वर्णवादो 
ययोरिति समासः | ऋरधातोरादयन्तवटेकस्मिन्निति तदादि कत्वसंभवः। आभ्यामिति 

ण्रधक्पदपूरवाघीनन्तरं योज्यम्। तदुपस्कारेण frawifa आभ्यां निष्यत्र इति । 

ओेषमपि पूर्वोत्तराधेयोः संबन्धं वदन् वि्रणोति--अेत्यादिना । यातोलयेत- 
प्राप्रोतोत्यस्याप्युपलक्तणमेव बोइव्यम् । ततश्च दयोस्तत्खरूपापत्तिभवति | तदभि- 
प्रायेणह--शिथो गुरुषेति । यत्खरूपमिति | यच्छब्टोपात्तस्यैव स गुरुरिति 

तच्छब्देन परिग्रहः । तदभिप्रायं दर्भयति-स परमालैषेति। yuan: 
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परमाव्मतापत्तावजपापरमावप्रणवोक्तनयेन तस्य पुनः गुरपापत्तिरपि स्यात् 

यद्यपि शष्यस्यापि सममेतत्। किन्तु गुरुः सिद्ध एव । शिष्यसु साधकः! स cert 
न्यासेन तदापत्तिमामभवतोति तद्रूपिण न न्यासोपपत्तिः । अतएव गुरुरूपैण खित 
एवेत्युक्तम् | ननु मन्तदशि गुरो कथमेतद्पपत्तिरिति | उच्यते । स हि तदवस्थायां 

साधकः संस्तन्न्तयोगतः wads: तस्य पुनः Garrat सिचः सन् गुर्- 

ताभेवापन्रो भवति। अतएव शिष्यो गुरथेत्ययं क्रमो ग्यहोतः । तदौयेकाप्म्यस्य 
गुरुपरम्प्ररासु नित्यत्वात् | गुरुरूपेणेति सामान्यतो गुरुग्रहणम् । मन्तं प्रतिपत्ता 

शिष्यः प्रयोक्ता साधकः wae न शिष्यत्म्। सखयंभातमन्तरतव्रयोगल्रा- 

दिति। डेवतागुर्बानासैक्यसुक्तमिति तथानुसन्धानं काथंमिति भावः। तथा- 

विधस्य वसुनः + सखात्मता तन्यासेन ara | ननु यद्येवं व्यापकेन भवितव्य- 

fafa) नेष दोषः । शिरसि विशेषतः सन्निधानात् तच न्याससंभवः। तदुक्तम् 
रषिः गुरुलाच्छिरसैव धायं इति। तदहारेण चैयतोऽनुसन्षेः संभव इति यत्खरूपं 

याति प्राप्रोति च शिष्यः स गुरुः स्यादिति । घ गुरुरिति गुरुदेवतयोरेक्यसुक्तम्। 
अयमिहाश्यः। शिष्यस्य सूलाधारदात्मतेज VE Tete परमासान- 

मेव ge प्राप्रोति ! तत एव च aad प्राप्रोति। पुनस्तथा खायतनमरूलाधार- 

मायातोति मन्तोदयक्रमोऽनेन सूचितः ॥ २॥ 

इच्छाटानाथंकाविति पूर्वां विणोति-छ्दु इत्यादिना। मूले werent 

दादिकञ्च धात् स्त॒ इत्यन्वयः । तयोरित्येतदिदुपस्कारेण विदरण्णोति- तयो 
रूपमिति गेषं विहणोति-ससुदायाथंमिति । साधकाभिमतसकलफलामृत- 
मयात्तरात्मकत्वं छन्दसोऽनुसन्धेयमित्यनेन सूचितम् । यहा यत्खरूपं याति 

प्राप्रोति च शिष्यः स गुरुरिच्छा ददातोति छन्द इत्यतायमादेशः | शिष्यस्यामतेजो 

म्रूलाधारादुद्रत्य हादश्णन्तस्थं परमात्ानमेव ge प्राप्रोति । aa: तस्मा्िदा- 

दित्यरूपान्मन्मयमष्तं प्राप्रोति । तेन च तदायतने Barat gest वा खवता 

aed वपु्व्याप्रवता सकलाघसंक्तयं सकलफलसिधिं च लभत इति मन््रोदया- 
व्रागियमधिकारभावना स्यादिति॥४॥ 

Tam देवताभावेत्यवापेक्तितं देवतापदावयवाथंमभिघत्ते- दिवु क्रीडत्या- 
दिना | समुदायाथंसतु सुप्रतिपाद एव । दैवतालक्षणो भावविशेष se रेवताभाव 

इत्यजः | Faq? देवतेत्येतत्रीडाद्यथस्य दोव्यते रूपम् तेति च तस्य भावस्त्वत- 
लाविति तलस्तनोते्ेकं रूपम् । aad च aed प्रदानमेव । टेवतायाः खरूप- 
त्वेनाविभेवत्तयाकन्यवस्ानमप्यनु सन्धेयमित्यप्यनेन सूचितम् | 
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यदा श्रयमिह प्रकरणाभिप्रायः। शि्स्यात्मतेजो BAMA दादशन्तस्यं 

परमात्मानं ge प्राप्रोतोति ऋषिन्यासे विभाव्य तस्मान्मन्तमयं महो लवृध्वा 
वाकपथमवतरतोति छ्दोन्याे विभाव्य तन्महो देवतासकं सच्छ्ि्वद्ृद्वतोयं 

तस्तिंस्तदाव्तयावस्ितं मवतोति देवतान्यासेऽपि भावयेदिति | awed कते 

घनः कायभेतत्। समस्ततन्त्ेष्वित्यादि सवे पूर्व्रापि समानम् । तन्ताण्यागमा; | 
यदु्त-समस्तागमसारसंग्रहत्यादि | अनेनर््यादितच््वानुस्मरणमावष्यकमिति 

सचितम् । हदयादिष्वपि समानभेतदवबोदव्यम् ॥ ५॥ 

aa हदय शिरसो रित्यङ्गमन्तेषु सामान्यां उकः । अव्रात्ति नेतम् । हदया- 

दिचतुरवन्तपदटषु नत्यादिपदैर्यौजितै; हदयादिषडङ्गप्रयोग इत्यथः ॥ ६ ॥ 
षडङ्गानाभेव प्रतिपाद्या an हृदयं बु्िगम्यलादिव्याद्यारम्भः । aa हदयं 

बुद्धिगम्यल्ादिल्यत्रायं प्रसिद्नोऽथंः । हदयमिह देवताया एव । तेन च तद्गम्यस्य 
तदात्मनो ग्रहणम् | तदाह- दयं बुदधिगम्यत्वादिति। तं प्रति साघकस्य सवीवमना 

प्रणता AMAT: | तदटाह~-प्रणामः स्यात्रमःपदमिति । तथा च हद्यमन्देणए 
देवताया निजदृटयगम्याय केवन्नभूतायाव्मने साधकेन नमस्कारः क्रियते | तदाह - 

क्रियत इति | अत्र aaa दशंयति-हदयमितीत्यादिना | परमात्मेति देवता- 
यास्तच्चमातं दोऽयं हदयम् इण गतावित्यस्याऽयमिति रूपम् । च्छन्देन च 

तत्सा बुद्दिः Waa | तदाषह--हतस्यवुद्धिगम्यत्वादिति । बुश साधकस्येवाभि- 
प्रयते | शब्दगम्यत्वं तावदवगतिमन्ेण बु्चिगम्यत्वं तन्वयव्यतिरेकीरनेकविधेरेव | 

तथा afaaana तस्योपादेयल्वेन तदभिसुखतया गतिनंतिः। सा चात्मनो 
देवतातमनशथेकत्वात्तस्याहंभावैन प्राभिरेव | तदाह-हदयमन्तेणेति । विवियेति 
बुद्धयावगतिरप्यकगेषेति न्यम् । तवश्चाय' हृदयमन्तराधंः । मम हदोयदय'बुद्धाव 
यटन्वयग्यतिरेकंरवगतं तस्यै नमः तं प्रति wal भवामि तदामतापच्या तच 

न्यगभवामि तदेवाहं भवामोति) सवंमन्तेषु त दन्तरन्याखादिषु adtaqu- 
यथार्थऽवगन्तव्यः। खाहाकारादिष्वपि समानमेतत् ॥ ७ ॥ 

aya स्यादिव्यतायः' Baise ¦ । fauna टैवताया देहो waa | शिरसः 

प्रधानाङ्तया क््ल्नाङ्गोपलकचऋकत्वात् | यदा निरतिश्यसीन्दयीदियोगितया सकल- 

देहतो विप्रक््टत्वात् | तदाह--तुङ्गाथे स्याच्छिर इति । तस्ित्राकोय' सरवेसुप- 
भोग्यतया समपंयितुं Bea | तदाह -खे ख इति । Walaa 
नानाविधविषयामकत्वात् तदुपभोगस्य च मतिश्जुत्यादिभेदात् से ख इल्युक्तम्। 

विषयस्वाहरणमुपाद रणम् | दिठ इति खादाकार उक्तः । उन्तुङ्विषयादहृतिरिति | 
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Saale? सीयाथंजातस्य सत उपाहृतिरिलर्थः। aaa दश्यति-तुद्येमि- 
त्यादिना । ya हृदा विक देवतातच्स्योपादेयतया प्रतिपन्रत्वादेयापिच्चया तस्यो- 
are भवति। खे ख इत्यनात्माथस्य खलसच्छायनेकविधल्वात् तत्तदुपाहरणे 
मेदादुक्तम्। तदृक्षम्-उभयोरप्यान्न्येव संह्ारादिति | Brew च फलतो विला- 

पनमेव | तदाह-हन्मन््ेण विविक्तस्येति | छ्यतया पथगवस्थितस्येत्य्थंः ॥ ८ ॥ 
शिखा तेज waa प्रसिदोऽधेः । शिखाशब्देन देवतायाः केशकिरोटादय- 

पाङ्गजातं द्यते शिखायाः प्रधानो पाङ्गतया स कलोपाद्नोपलत्तकंलात्। यडा 

विग्रहोखतेजोरूपत्वात्। तदाह-शखा तेजः ससुदिष्टेति । तस्यां खदेहमप्युप- 
भ्योग्यतया समपेयितुं वषट्कारः। तदाह- वषडिल्यङ्गसु त इति | अ्रङ्स्याहरण- 
fafa भावः | खाहाक्षती प्रदोयमानं द्रव्यमात्रमिद तु द्रव्यं महदिति मेदः | यदा 
नम इत्यत्र देवतात शक्तेः खटेहाप्यायनं तापाद्युपशमनं वापि इमित्यतर Raq: 
साधकं प्रति बलवतां बाधकानां दहनमपोति मेदः । ततर नत्यादिष्ु साक्तादाता- 

ोयसमपणं मदोयोऽसावित्यादिविशेषोत्म्तिसु परोक्षेण इंफडित्यनयोसतु समर्पणं 

GUAT बाधकानां व्यवासनम् ददहनविश्ेषोत्प्तिस॒ साक्षादिति भेदः । प्रणमा- 

देरु्टोयमानल्ाचच समप्यंमाणस्यात्ादेरनुपादानम्! यथा नमो महद्भ्यां 
स्वाहाग्नये वरुणायेति चावबोदन्यम् | तत्तेजोऽस्य तनुरिति। तदात्मतया तद्प- 

भोगोऽपि aaa: | समपंणदशपेक्लया शिखायै वषडिति समर्पितदशापैच्या तत्ते- 
जोऽस्य तनुरिति च निर्देश इत्यवबोदव्यम् | aad दशेयति--एवमि्यादिना | 

aaa छयध्यारोपापवादाभ्यां खरूपसिदिः स्यात् तदुक्तम्--शअध्यारोपापवादाभ्यां 

निष्प्रपचं प्रपञ्चयत इति । नन्वेवं पूवमारोपेण भाव्यमिति । नैष दोषः | aaa 
परमामनि जगतो नादयारोपिततया तदपवादस्यैव a+ +-खकायेतया प्राप्ततरात् | 
तदुक्तम्-वि्प्रतोती fe यतः प्रपञ्चस्त्ववगम्यते ॥ इति । पुनरारोपञ्चेतदना- 

रोपिततच्छखितये स्यात् । यदा छतेऽप्यपवादे पूवेसंस्कारेणोद्बुदधयमानस्य जगत- 

स्ततारोपमावसिद्ताप्रतिपत्तिः पुनः क्रियत इति । तेज्चिदाव्मकमिति। यस्मिन् 

सर्वविषयडइतिः कता तस्य महतो दोषिः स्यादिव्येवसुक्तम् ! कायेकारणाककं 
शरोरमिति aaa देषा यथ ग्रहणा्थसुक्तम्। यद्यपि वषडिति समर्पणं किन्तु 
छतेऽपवारे देहादेरभावात् saad नाम तस्मिंस्तदध्यास एवैति शरोरं वषडल्यु- 
म् । खरूपभूतं तेजस्तनुरिति चिद चिद्नेदापेक्या श्खिाये वषडिति नानात्वम् । 
तदन्यतापेत्तया चामेद इति प्रतिपत्तव्यम् । ननु कुत इदहाध्यासलब्िरिवि तत्ते 

जोऽस्य तनुरिति सामानाधिकर्णखस्यान्यथानुपपत्तेरित्याह-तनोस्ततेति ॥ ९ ॥ 



५१२ प्रयोगक्रमदोपिकायाम् 

कवग्रहण saa प्रसिद्धोऽथेः। कवयति सर्वतो waerfs टेहमिति 
कवचम् | तदाह--कव ग्रहण इति । ततर खदेहमावोय' च सर्वै रच्यतया 
समपेयितं ह वौषटफडिल्येतच्चय' भवति । aa परभोतिकरमभिमतपरिगुभि- 
प्रधानं तेजो इमिति प्रबतेते । तदाह-इन्तेज इति । तेजसा Fh wera इति । 
तेजसेति सहाये ढतोया। तैनेतदपि लभ्यते। इभि्येतत्क वचस्य वोक्तविषं 
तेजोऽभिधत्त इति । waa इति कवचेनेत्य्ा लभ्यते | साधकस्य Se; कवचेनोक्त- 
विधतेजसा सह सवतो Wed इत्यथः । अतर कवचायेति प्रयोगः । समपणं सम- 
प्य माणस्य च 1 तेन सर्वतो ग्रहणमिति Faq amar दशैयति-आव्नोत्या- 
feat) मुक्तानां परमामनञ्च नारूयारोपः। जोवन्मुक्तानां सात्तिणश्रालन्यनारो- 

पोऽस्ति | वदानां ब्रह्मादोनां च तस्िन्ननामन्यारोपितेऽपि पुनरातारोपोऽप्यस्ति | 
टेषहादाषैवादहमादयभिमानोपपत्तेः | तदुक्तमधस्त(त्-मयि कल्पितत्वेनेति | युभाकं 

विषवत् प्रक्रतिकायेत्वेन तस्यां कल्यितलादिति च। कवचेनाडैति योज्यम् | 
अरज कमणि कवचशब्दः स्यात् । देहः Gata इति | तत्तेजोऽस्य तनुरित्यात्न्यध्य- 
WANA इत्यर्थः । कवचाय हं तेजसा देहो व्याप्यत इति च मदः पूवंवद्ष्टग्यः । 
कवचमिव्युचत इति कवचमन्ताभिप्रायम् ॥ १०॥ 

मेतं दृष्टिरित्यत्रायं प्रसिद्लोऽथः | देवताया efafed नेतमिलुचते । तदाद- 
ad दृष्टि; समुदेति । तत्र खदेष्ाथंसुपभोग्यतया रच्छतया च घमपयितं daz 
कारः। ख च प्रदानार्थोऽपि तस्य यत्साधकदेहादयाद्नादपरं तद्ाधकतापादिकरं 
सोमाग्याद्याव्मकरं तेजस्तदप्यभिधत्ते। ततश्च तदुत्तिसुभयविधं द्ंनमप्यभिघत्ते। 
तदाह--वौषडदभनसुच्यत इति | दशनं शति । येन तेजसा देवताया इगिन्द्रय 
साधकतद्ाधकसमुचितं दशनं स्यात् तस्य नेतमन्ो वाचकमिल्यर्थः । नेत्राभ्यां 

वौषडत्यादि भेदः प्राग्बदेव | 

aga दशेयति-श्रथाध्यासनिवतंकमित्यादिना | ननु अ्रपवादेनेव afa- 
afa: स्यात्। यदुक्तम्--अ्न्वयव्यतिरेकरनात्मनो विविच्याप्रतिपत्तिरिति। 
नेत्युच्यते । वसुमातविषय' तव्ौक्तिकन्नानम् । इदन्तु wee" तदोययाथादम्यविषय' 

ज्ञानम् अतएव दशंनम् तदाकारं ज्नानमित्यभिधानम्। सेनेव च afaa- 
च्यपपत्तिरिति। नेवमन्तेणाडेति योज्यम् । दृष्टेः दषिरिति। दृष्टो awa: 
समौच्यमाणायामस्ति aif ala ad afafegd तदेव तस्या 
efemumasfa तदित्यथंः। efewa इति साक्ताहष्टिरूप दत्य; । येन 
स्यादिति दशनं यस्य ठ॒त्तिस्तस्य ग्रहणम् ॥ ११ ॥ 



वहः पर्ल, ५१२ 

असुवसादिकावित्यतायं प्रसिहलोऽथेः। अस्यति वाधक खविषय श्रात्तिपति 
व्रास्यति च तं खावस्थातश्चालयतोत्यस््रम् | तदाह-असुवसादिकाविति । ताभ्या- 
भित्यस्रसंभव इति शेषः । तत खदेहाद्यथे रच्यतवैव समर्प॑यितं फट्कारः । ख च 
प्रदानार्थोऽपि तस्य यत्साधकदेहादयव्यापत्तिपरं तद्दाधकदाहादिप्रधानं तेजस्तदप्य- 

भिघत्ते। तिह फटपदाभ्निनेव्येवोक्तम्। अनिषटमाकिप्येति। साघकोऽस्रमन्तेण 

सखदेहावयधंमसरणतक्तौ रच्चतया समयं सेन Gara चेतनसकलं तदिषयेऽवपाल्य 
wefan arama: संहारान्ततया चालयतीलयथंः | अताक्तेपं चलनं चास्त्रस्य 

सखाभाविको व्यापारः। Walaa च दाहसंहारपयेन्तलनं फडग्नियोगाज्ञभ्यते । 
सच्ममथे दशंयति--उत्यन्नन्नानस्येत्यादिना | aauUsfa योज्यम् । ताभ्या- 

मित्यादि aa विहतप्रायमित्यभिप्राथेण नेह वित्रियते। भ्रतानिष्टं संसार एव 
तापत्याख्यदत्वादिति बोदव्यम्। ननु किमिहासं विवचितसिति। उच्यते । 

फडमनिस्तावत्परमाव्मन wa सकलसं सारदाहकं वेज: । तस्येवाक्ेपचलनरूपो 

व्यापारोऽस््रमिल्युक्तम्। अत एव॒ फट्पदाम्निनात्तिप्य चालयेदिल्येवोक्कम् | 
फडग्निना खव्यापारेरेवास्ेणचिप्य प्रचाल्य संहरेदिति। ननु देवतातादात्म्यं 

हि तावदिदहाङ्न्यासेऽपि साध्यम् अस्य शक्तिलमिष्यत इत्यादयभिधानात् । तथा च 

पुनः खकोयोऽसावित्यादुक्तविशेषोत्प्तिरलुपपत्रा। प॒नभंदावभासमन्तस्याङ्ग- 
मन्तेष्वविवक्तितलादिति। नेष दोषः। सकलटेवताविषयतयाङ्गमन्ताणां प्रन्तौ 

फलभावनाद्युपपत्तेः। तदुक्लम्-प्रकतिं Fated तदन्तःस्फुरित इत्यादि । ननु 

मन््रभावनायामात्न्यनाव्मारोपापवादारिति प्रतिपत्तिनौपपव्यते। अन्वयव्यति- 

रेकादोनामसंभवादिति 1 Fa दोषः | तथधाप्यनुसन्धानस्य तदा शक्यत्वात् विषैक- 
तयापि प्रतिपत्तिसंभवात् | तदुक्तमधस्तात् -उक्तविकैकप्रकारेण स्वां वेत्तोति । 

यदा ऋषिवणदिकावित्यादि फटपदराग्निनेव्यन्तस्य प्रकरणस्यायमभिप्रायः | 

शिष्यस्यामतेजो BANE दादशन्तस्यपरमाव्मानं ge प्राप्य ततो वश 
सद्घातदेवताभेदलक्षणं मन्तं प्राप्य खायतनं प्राप्रवनूमुखोदेशे तदोयवरण्णमिव्यत्िं 
Seen तदाचयदेवतातकवाभिव्यक्तिं च लब्ध्वा तरैकार्म्याचिदचिदिवैकषमथः 
संस्तत्तेजोऽशेः हदयादयङ्ानि संपादयन् ददयैनाव्मचितः सिति शिरसा arat- 

चिदशस्य शिखया कारणाचिदंशस्यात्न्येव संहारं क्त्वा कवचेन विग्रहग्रहण 

नेतरेण सवन्नत्मखरेणाऽज्ञानारेश्वर्यावयनिषटक्पणच्च करोति । ततर हृदथादिपदेरङ््- 
संपादनं तदनुगतनमःखादहादिपटेरावमचितः स्थापनादिकमिति विरेक इति ॥१२॥ 

मूले प्रोक्ता इत्युपसंहारः । सवतन्तेष्विति सर्वागमग्रहणम् | 
६४ 
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मन्िभिरित्येतदिषठणोति-मन्िभिरितोत्यादि | सवंज्नादिपदयोग इति । सर्व- 
ज्नादिपदानां हदयाद्यङ्गमन्त्रेषु योग saa: कानि सवेज्नादिपदानोति । उच्यते | 
wan नित्यटप्तोऽनादिबोधः खतन्तोऽलुषशक्तिरनन्तशक्तिरिति । वच्ति च पञ्च 
बरह्मप्रकरणे-इन्द्रियतारसमेतं सव॑न्नायेत्यादि । अयमिह प्रयोगः | हदयादि- 
विहितमन््रांणसुक्रा सवन्नाय दयाय नमः तथा faaeaa शिरसे खाडेत्यादि | 

देवतालिङ्गन्येतानि पदानि । न तु इदयादिलिङ्गानोत्यववोदव्यम् | सेन इल्ेखा- 

दिषु मेदः यथाखदारा इत्छयवुद्िगम्यताद्युचितं निष्कलज्नानमात्ं लक्षयति । एवं 
नित्यटप्तादिष्वपोति भावः। ततर सवेन्नपदेन ज्ञानमात्रं नित्यटक्तपदेनानन्दमात- 

मनादिबोघपदेन खातन््यमात्रमलुप्तशक्तिपदेन कालाद्यनवच्छिन्नतम् अनन्त शति- 

पदेन च टेणद्नवच्छिन्नत्रमिति। इह ज्ञानादेः हदयादेख सामानाधिकरणय- 
संभवः । कवचे तु इङैतदप्यर्थादवसोयते । निष्कलनिष्ठस्य मन्तेण तदंगैरपि वण- 

पदादिभिस्तदङ्भूतेश्च षोडशणाङ्गन्यासादिमन्वेरपि देवतायास्तच्वमेव तत्तदुचितं 
लच्यमिति । देवताया प्यानेऽपि समानमेतत्। वच्यति लिपिपटलादिषु- 

तामिति परं चिदातकमित्यादि। गायचनोपटलेऽपि--एवं केवलनिगं णनिष्टाना- 
fuente । प्राग्युकतम्-एवं वागर्थामकचतुविंधविषयकथनेनेवेत्यादि । ततश्चैवं 

प्रयोगः। तत्तदर्णादिन्यासे तत्तदथंदारा तत्साचिणि प्रतिपत्तिः । यथा “सुलगुटितां 
माढकां विन्यस्येत्यादि | तत्तनमन्तेदवताभिधानेऽपि waa तत्ततस्थुलादिरूपा- 

न्तगतसाक्तिणि प्रतिपत्ति; चथाङ्कमन्तेष्विति । सगुणनि्ठस्य लिति तेरुच्यत इत्यन्तं 
वाक्यम् | सर्वन्नत्वादिशक्तयामकत्वभिति । न्नानानन्दादोनामखण्डा वश्या देवतातच्छं 

परंब्रह्म । तेषामेव सर्वाथभाजामखण्डावस्ा Galle च रूपः सकलो देवतास | 
तथाविधानां च ज्ञानादौनामुपाधयः सर्वन्नत्वादिशक्तयः। ताभिविभक्ता न्नाना- 
दयस्तदंणाः सर्वन्नत्वादिशक्तयामानः सवेन्ननित्य ढक्रादिपदवाच्ा विवक्षिताः | 

केचित्तत्चत एव निदेशात् सव॑न्नात्मने हृदयायेत्यादिरोत्या हदथादिमन्ान् 
वदन्ति! तदामकत्रमिदह न्नानानन्दानामिति बोदव्यम्। शक्तिग्रहणेनेतदपि 
सूचितम् । देवतायाः सवज्नत्वशक्तिः हृदयाङ्गतां प्रतिपद्यते । नित्यटप्तलशक्तिः 
शिरोऽङ्तामित्यादिशक्तिताभ्युपगमे च तेषामावरणभावोऽपि संभवति । वच्छति 
च~ दयं खशिरस्तथा शिखेत्यादि । धमाधमादोनामपि समानमेतत् । 

ृदयादिशब्देरपोति | aq इदथादिश्ब्दानामथंस्तावदिष्ोक्त एषेति | सत्वम् । 
किन्तु चरिविधो Ste मन्ताणामथंः खतन्तः कमभाङ्नित्यश्च । aa यः शब्दतः 
सखरसतयाऽवगम्यते स BAA: | यथा द्रङ्ञेखायां हरतीति | महागण्पतौ सवजनं 
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मा वशमानयैति । क्रियमाणकर्मान्वयो कर्मभाक् | यथा इृल्ञेवायामाकषंणादा- 
वाहरतोति। महागरुपतौ नित्यसेवायां सर्वंजनशब्देनेद्द्ियादयभिधानमिति । 

वर्णणव्यभिचारो नित्यो यथा हज्ञेखायां प्राणात्सकं हकारमिव्यादि । महागणपतीौ 
च तदर्णानां पदाद्यनपेच्तयापि तदहेवताक्षनिहत्तिरिति | 

aa हृदयादि णब्डानां खतन्वोऽर्घौऽयमसुक्लः- हृदयं बुिगम्यतलादिति। दः 

maga प्रसिद्वानामघानामलुपादानात् तदुपादानेऽपि नित्यादोनामङ्न्यासेऽनु- 

पयोगिलात् | श्रयं तु कमभागर्घोऽभिप्रेयते | हदयादिश्ब्देरिति । eat नसः 

शिरसे सराहत्येवमादोनां वाक्यामकानां ग्रहणम् । सवज्नादिपदानां यदुभययोक्त 
तदन्वयाथञ्चापिशब्दः | अत एवैह सवन्ञत्वादिशक्तयेक्यमिव्युक्तम् | साधकगतत्वेन 
परिच्छिन्रानां देवतागतत्वेनापरिच्छित्रानां च सवन्नत्वादिशक्तोनामैक्यं परिच्छेद 

पणेन तदात्मत्वसु चत इति i aa ह दथादिशब्देरपरिच्छिनर शक्तिग्रहणम् । नमः 

Weer; खामनस्तासु तादाल्म्येन समपंणम्। तच्चाथेलात् खगतपरिच्छिव्र- 
शक्तिसमर्प॑णं भवतोति | ननु हृदयादिशब्देरपि कथं सवेन्नत्वादिशक्ति ग्रहणम् | 
उच्यते। सवेरेवताकनि याः; स्वन्नत्वादि णक्तयस्ता एव तस्य इदयाद्यङ्गतयाब- 

सिताः | तथा चाङ्कषु हदयाद्यर्थानां तेषु सवेन्नत्ादि शतोनं तासु च ज्ञानानन्दा- 
दोनामपि asta: | तथा हदयादिपदैयावदपेक्तं विवक्तेति सवंन्नाय दयाय 
नम इति सवेन्नपदेन देवतायाः सवन्नलश्क्तयामलत्तणमंणसुक्का हदयपदेन तभेव 
इृदयावखस्यामनोऽन्तगतत्वसुक्गा नमःशब्देन aa खं तथाविधमंशं वदामतया 
समर्पयतोल्येवं सर्वाङ्धषु Haq ननु यद्येवं नमःखाद्ादिशन्दभेदेन किं प्रयोजन- 
fafa वथा तथा संस्काराथंमिति ब्रूमः । यदुक्त--विशेषसंहारक्रमचिन्तायाः 
कर्तव्यत्वादिति | सामान्धेनेतदुक्तम् । तेन निष्कलनिष्ठस्य परिच्छित्रापरिच्छित्- 
च्ञानानन्दादैक्यमित्यपि लभ्यते । sa ृदयादोनां न्रानादिलक्षणयामुपयोग इति 
सकलनिष्ठस्य तवङ्गेक्यमेवोचत इति। पूर्वक्तन्तु सकलनिष्कलनिष्टविषयम् | 
वच्छति च माष्टकापटलादिषु-भारतोमिति aera aaed कथितमि- 

त्यादि | यदा ज्लक्नदेवतावनिष्ठविषयम् | यदुक्त--स्थूलसच्सकारणसामान्धसाच्ि- 

eau पञ्चविध इति । अथवा स्थलादिसाक्तिपयन्ततया प्रतिपत्त विषयम् । 

धदच्यति -सगुणदारा निग णपयन्तं गच्छतामिति । सकलनिष्ठस्य लिति केवल- 

सकलनिष्ठो faafaa: | agafafa । सवेन्नलादि शक्चवस्धारूपाणं हृदवाय- 

हग ना सैक्यं खकोयद्रदयादोनां देवताष्दयाद्यामतेत्यथे; । 

qa पञ्चैव यस्येति! पञ्चाङ्गविषये नेत्लोपविधानम्। तस्य aaa 
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इत्सध्याहारेण योजनोयम् | alae इत्येतदभिप्राधमाषह-मन्विए इतीति । नं 
मन्तिल्हानिरिति | नेतशक्तिकायेस्थाद्वादेः शिखास्तरशक्तिमभ्यामपि लब्पेरलुषणकते- 
चानन्तशक्तावन्तभौवसंभवादिति भावः ॥ १२॥ १४॥ 

मूलेऽडगुलिषु करमादित्यादिना dfad सकलोकरणसुक्तम् । करयोरङ्गुष्ठा- 
दिष्वङडगुलिष्ित्यन्वयः | करयोरिव्युभयोः युगपद्यास उक्ताः । तद्वाद्यतलयोरिति | 
तच्छब्देन करयोग्रहणम्। अस्त्रन्धासोऽयमुक्तः। पञ्चाङ्गविषयथे तु नायं न्यास 
इत्यवबोदव्यम् | सुधोरिल्येतदिहणोति-- कस्यचिदिति कस्यचिन्मन्वस्येत्यथंः t 
एतच्च कनिष्टादिक्रमलमिल्यादिषु प्रलेकं संबध्यते | यथा ~+ ¬+ ॥ १४॥ १५॥ 

Wa तेनेव दश दिशः क्रमादन्धयेदित्यन्वयः। क्रमण्न्दाभिप्रायमाह-दिशो 
दशेति । चकारेण कस्य चिदिल्येतदाक्ष्थते । तत्तदुचितक्रमेण ala) सवे- 
wari पूर्वाग्नेयादिक्रमेण बन्धनम् । कस्यचित् तु दिगृष्वेविदिगघोभागक्रभे- 
णिति सरूलाश्योऽव्र दर्शितः । पञ्चकभेषेति । पञ्चाङ्भयोगिष्वेतदिति । सामान्येयं 
प्रकल्पनेति | क्मीङ्गतयाचमन॑ विष्टरोपवेशः प्राणायामलिपिन्यासाद्रष्यादिन्यासोः 

ऽङ्यलिष्वङ्गलिन्यासस्तालतयदिबन्धनं हदथादिष्वङ्गन्यास sada सवंमन्तराणां 
समानम् | कि्ैतत्सवंमेकौ कस्य सामान्यम्। विशेषासु वणेन्यासादथस्तत् तत्राव- 
गन्तव्या इत्यभिप्रायः | क्रमोऽन्य इत्यनेन विष्टरोपवेशनानन्तरमेव तालतयादि- 

करणमित्यसौ वा क्रमोऽभिप्रेतः | तदुक्तम्-विष्टरोपविष्ट इत्यनेनेत्यादि ॥ १६ ॥ 
किच्चिन्नपित्वेति + + मूले शड्मित्यस्यायमथंः। शङ सपादमस्तेण 

प्र्ताल्यात्मनो वामभागे wea निघाय तस्मिन् मूलेन quaarad fafaa 

जलेनापूयं सू लेनावाहनाङ्गन्यासादि विघाय पूजयेदिति । गुरूपदथेनेति । are- 
मन्तन्यासे विशेषो da: | तदुक्त स्ूलेन संपूयं हृदयेण चन्दनं शिरसा पुष्मा- 
aaaq; शिखयाङ्गुेन विलोलन कवचेनावकुण्ठनं नेतेणवलोकनमस्तेण 

दिग्बन्धनं पुनजंलं संशोध्यादिव्यात्तेजोऽखतमावाद्याङ्गनि च कलवा मूलं wee । 
गुरूपदशेनेत्य वाभिप्रायमेदमाह- वाम्रासाग्रत इत्यादिना । अर्यमण्डलमष्यै- 
पात्रस्य शङ््स्योचितं मर्डलम् । तच दत्तम् । तत्र शङ्पादटवलये । Tawar: 

दिकमिति प॒ष्यग्रहणम् | गालिनी प्रदश्यति । सुद्रालच्तणं तूक्ञम्- 

अन्योन्यमावध्य कनि्ठिकादयं ज्येष्टादयं चाप्यथ शेषिताङ्गुलोः | 
अधोसुखोकत्य निङ्कच्िताभिकाः परिथ्रमय्य प्रकरोतु गालिनोम् ॥ 
इस्त पराद्य कनिहिकादयं asad च प्रकरोतु गारुडम् | 
बध्नातु मुद्रामवलम्बिताग्रजां चल्तदन्याङगुलिक्रुषपतिकाम् ॥ - 
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कनिष्ठिकानामिकयोः करदे प्रदेशिनीमध्यमयोयं गं मिथः 
व्यत्यस्तबद्ाग्रमधोसुखोक्लतं HAT Fst प्रकरोतु sata ॥ इति। 
तोधमावाद्रेति अकं बिम्बाहादशन्तादेत्यववोदव्यम् | लोलिन्येति । गालिन्येव 

परिश्चममातवरूपा लोलिनो भवति । नेवेणवलोक्छेति। पञ्चाङ्गसंभषे तु जलादिभिः 
संपूज्येति मूलेन पूजोक्ता । भगवन्तमिति । लबलेऽप्याद यथेसुक्तम् | करकोदक 
इति। सामान्घाष्येपातरं करको द्यते ततः किच्चिदादायेति । करकादेव शङ 
जलं किच्चित्निषियेत्यधेः । तिधा प्रोक्षयित्वेति । पूवे फडन्तकारेण प्रूजोपकरणानां 
गन्धपुष्मादोनां प्रोक्तणमिव्यते। सवं सचिदानन्दरूपमिति । प्रणवान्न्य्धतवोजैरभि- 
मभेनसुक्तम् | यदा गन्धपुष्यादिकं सदूपिण दोपादिकं चिद्भूपैण निषैदयादिकमा- 
नन्दादिरूपेण भावनोयमिलयुक्तम् | १७ ॥ १८ ॥ 

लौकिकमात्मालङ्रणम् | यदा यथावत् प्रयजदिति सूचितम् । aete—faa- 

aera इति । न्यासख्ानेष्ििति । यथावदिव्यात्मपूजापूवेकभित्यनेनोक्तम् । लिपि- 
तच्छवर्णणङ्गादिन्यासस्थानेषु तत्तन्तेरिति भावः । पोटन्यासस्थानेष्वपि पूवं पूजा 
क्रियते चेत्तदनन्तरं मूतिमिष्टावाहनायपि aa मन्न्यासस्थानेषु पूजा कार्येत्यव- 
Rea | आत्मानमलङ्कत्ये ति | मूलेन चन्दनेन ललाटादिष्वनुलेपनादिकसुक्तम् | 

सासनमूर्तिपूजापूर्वकमिति। ya Tanta ॐ गुर्वासनाय नमः ॐ गण- 
पत्यासनाय नमः इत्यासनपूजां Hal तदन्मूतिंपूजामपि कत्वा तत्तन्मन््ेण तांस्तच 
सद्या पूजयेदिति भावः । यथावदित्यनेनेवेतदपि सूचितम् । देवमयानिति । 
gana यस्खरूपं घ गुरुः स्यादिव्येतदेवाभिप्रेतम्। अभिप्रायान्तरमाह- गुर- 

ध्यानसुक्तमिति | खान् महागुरूनिति । महद्ुग्रहणं तथानुसन्धाना्थंम् । भ्रभि- 
प्रायान्तरमाह- ग परमगुरुभ्यो नम इत्यादिना । गुरुसमध्यादयोऽप्यतर यथाक्रमं 
पूजनोया एव | खशब्देनास्मदुगुरुपूजनमिति Fa) अयमिह प्रयोगः । गुरूणां 

चलारि खानानि विभाव्य पूर्वौक्तसमष्टिमन््ेण सामान्येन पूजयिलैभिखतुरभिं्तुर्ष 
स्थानेषु gata परषट्कादिभिरपि तत्तत्खानेषु यथास्वं पूजयेदिति । मूलेऽन्धत- 

खेति निजदक्िणत इत्युक्तम् ॥ १९ ॥ 
wi धमे छषतनुमिति । धर्मीदिभिरेव पोठपूजोक्ता । अत्रापि वा यथावदित्य- 

AWW: | यथावद्यजलिति सम्बध्यते। तदभिप्रायमाह ततेत्यादिना। मूज्ञेऽग्नौ wa- 
मि्यन्वयः | हषतनुक्षभाक्लतिः रचोदिशि न्नानमित्यन्वयः | हरिमिति सिंहाभि- 
प्रायम् । सर्ति भरताकारं वैराग्यमित्यन्वयः। अत्राधार शक्ये नमः धर्माय नमः इत्या- 

दयो मन्त्रा ऊद्याः | गात्रग्रहणादमौदोनां पोठपादलं लभ्यते। गात्राणोषोकाः; ॥ २० 
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तारवरेविंभित्रैरिति | अरं सूय॑मरडलाय नमः इत्यादिमन्त्रा उक्ताः । सच्वादीं- 
शेति चकारेण तारवर्शेविभिनरैरिव्येतदनुक्षष्यते। आव्युक्तानिव्यत्ापि समान- 
मेतत् । आत्मण्ब्देनामान्तरापरमात्मान Sat शक्तीरिति नवशतिष्वषटौ 
FAY । नवमो मध्ये कणिकायाभिव्यर्थ;। शक्तयस्तत्तत्मरकरणे वच्यन्ते। यथा 

लिपिपटले-मेधा प्रज्ञा प्रभा विद्येत्यादि । qaawarfeaut: सिद्धा एव । खेता 
क्ष्णोति सवेपोटं सामान्येन नवशक्तिवर्णणभिधानम् ॥ २१ ॥ २२॥ 

fama कर्णिकोपरोति सनियमं कलग्निधानमुक्म् । तवर प्रयोगक्रमं 
दशेयति-शलिविन्यसनादिकमिति। मुले तदुपरोति वस्रान्तरितत्वं wa 
द्रव्यम् । fauta चेति सक्छलादिग्रहणम् । तेन तन्मन्हस्तन्तुवेष्टनं लभ्यते | 
यथावदिति विलयवमाषमाव्रान्तरेशेत्यथंः। यदास त्षालनम्रूलगन्धालेपनादि 
सूचितम् । लधुनेति गुव्गुलुग्रहणम् | अलघ्विति पदं + तारजापोति तैन पूजापि 

कार्या | शोषणाद्यनन्तरं चेतद्ववति ॥ २३२॥ २४ ॥ 

न्धस्येति कुम्भस्योत्तानोकरणमथंसिदम्। अक्ततादयायुतमिति गन्धपुष्माकत- 
श्ुदधान्ययुतमित्यथंः | सनवरललकमिति | नव रल्ञानि प्राणभ्निहहो वन्यासे वच्न्ते 
--्ताद्यास्ते सप्त ant safe: सषहकषादिकान्तगेरिति। कषेति aaa 
faafaa: | अर इत्ययमन्ते गता येषां त अन्तगाः | कषादिकाश्च त आआन्तगाश्चेति 

समासः । लिपिवर्णनां प्रतिललोमपटितानां ग्रहणमेतत् । तेः सह जलेः पूरयेदिति 
तेषां सक्दु्चारणसुक्तम्। अभिप्रायान्तरमाह- तिर इति । कषादिकान्तमीन 
माटकामन्तेण सह पूजयेत्। बहवचनं तु तस्य तिरुचारणाथंमित्यभिप्रायः | 
अक्तरोषधिविपाचितेरिति। aga व्याधिपटले-चन्दनञुचन्दनेत्यादि ॥ २५ ॥ 

दणम्रूलयपुष्यद्ग्धाङ्न्रिपचर्मव्कथितेरिति। दशमरूलानि + + दुग्धाङ्च्धि- 
पचमाणि Maa: अश्वलयवटोदुम्बरघ्नक्ताः तेषां तचः उत्क्थनमग्नौ पचनम् | 
त्रयाणां मूलयुष्यत्वग्ब णानां एथक् सह वा काषायजलमभिग्रेतम्। तेषां च यावन्तरो- 
ait क्रथनं भवति | स्तनजद्रुमचमंसाधितर्वेति | रीरतनक्तत्भोरुषितं जलमभि- 
प्रेतमिति daa । संयतपीरिव्येतदाशयं दशयति --विनापौति । 

qa कषायोदकपूरित इत्युपलक्षणम् | येन कलशपूरणं ad azanga पूरितं 

इति। fame सम्यगिति यथावदिलोडनसुक्तम् । विधिना विलोद्येति शङ्क 

पूरणोक्तप्रकाराभिप्रायम् | तदाह-समूलेन हदयैनेत्यादिना । शङ्कपादन्यासादिः- 

सू्यंमरलमशेनान्तं गालिनोप्रदशनादिसोममण्डलाभिमश्नान्तं च न कायम् । 
अन्यत् सवेमानन्दरूपान्तं कार्यंमित्यभिप्रायः | कायोदकापृणेसुख इति । कषाया- 
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दयक्षजलानामन्यतमेनापूणेसुखे ईषतपूशसुख इत्यथे: ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
चिविधमिति। वच्यमाणमन्तदेवतानां शक्तयादितयेऽन्तर्मावादिति भावः) 

मन्िणा गन्धाष्टकेन छते कलगेऽनन्ता तस्य शक्तिः स्यादिति । गन्धाष्टकेन करणं 

सम्पादनं तल्नलविनिकेपैण तन्मयोकरणम् | कपि करोकचूरम् | सात्रिध्यकरमिति 
प्रतिमादयभिप्रायम्। लोकर््नक्लदिति साधकस्यानुलेपनाद्यभिप्रायम् । Stee बाला 

अष्टक कुङ्कुमम् | अपरं वैष्णवम् । दलं + रुधिरं कुङ्कमं कुशोतं रक्तचन्दनं रोगं 

जलम् | अपरं way | साननिष्यकरं चेत्येतदिदहापि समानम वबोडव्यम् ॥२८--२०। 
प्रागुदोरिता इति anfaaca इति भावः । गुरूपदेशक्रमत इति न प्रागु- 

दौरित se क्रम इति भावः। तदशयति-आमग्नेयसौरसौम्यक्रमेणेति। विदा- 
नित्यावादनप्रतिपच्यभिन्नत्वसुक्तम् | अ्रभिप्रायान्तरमाइ-मण्डलमन्वाणामिति | 
qa विनियोजयेदिति । कषायोदकपूरित इत्यक्त शङ्ोदक इति शेषः ॥ २१॥ 

याः पञ्चाशत्कला इति ता अपि agen विदान् विनियोजयेदिव्यभिप्रेयते। 

ताश्चापि प्रागुदोरिता wa तारपच्चभेदससुलिता इति । तदुक्तं-वणेभ्य एव 
तारस्येति। अनेन AUN: शडोदके कलातयतया पूजनमपि सूचितम् afar 
प्रायान्तरमाह-अ्रकारादिकलान्यासानन्तरमिति | तच्ववेदिन इत्यनेन Wate 

यार्धैरुटिष्टस्तष्छपञ्च विंशतिक इत्ये तत्पञ्चपञ्च कं लभ्यते | यथा ब्रह्मकलासु एथिवो- 

वाश््राणवचनगन्धयोग इत्यादि । केचिदचनादि fear मनोबुद्धय हं कारचित्तचेतर्नां 

योजयन्ति। मतान्तरमाह- लं एथिव्यामन इत्यादिना ॥ ३२ ॥ 

मूले सप्तामकस्येत्यस्यायमथंः | सप्षाककस्तावन्रणवस्तस्य यौ पच्चमेदत उत्तरौ 
भेदौ शक्तिणन्ताख्यौ तौ यतः परावत्यन्तसुच्छौ तत इतरः स्थुलसुच्सांगेः सह न 
सवत्र waa) इद तु तावपि विनियोजनोधाविति | 

अभिप्रायान्तरमाद-शक्गिणान्तकलावाहनभमिति । यतः परौ ततः शक्तिणा- 

न्ताख्याविति यतोऽत्यन्तसुच्छौ ततः शक्तिशणन्ताख्यावैव । waar इच्छान्नानक्रियाः 

शान्तौ चिदानन्दौ त एवानयोराख्याः | न लकारादोनाभिव षटि रृदिरित्याया 
आख्या इति । तदेतदशंयति- एवमिति । विनापि मन्तरिति खथुजेम॑न्तेरित्य्थः | 
न पटेयते परेः सदत्यतराप्यभिप्रायान्तरमाह-ततेति। प्रागुक्तकलानामपराणि 

पश्चकान्धपि षन्ति शक्तिशान्तयोस्त्वपराणि न सन्तोति Betas: ॥ २३ ॥ 
मूले प्रथमप्रक्ञतेरिति। शक्तिश्णन्तयोः पञ्च मन्त्रा उक्ताः । प्रधमप्रक्गतिरिति 

शक्तिग्रश्णम् । प्रथम इति वा पदम् । इस इति हसः शचिषदित्येष उक्तः | 

चतुथेस्तत्पदादिकं इति शान्तस्य मन्तदयसुक्तम् | तत्पदादिकस्तत्सवितुरित्येषः | 
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इच्छादिकलाभ्युपगभे त्वकारादिपञ्चानाभेवेते मन्त्राः स्युः। तत प्रथमप्रज्ञतिरकारः 
तारस्य AAAI TIAA TAT | 

चतुणंवतोत्युपसंहारः | इहहा्टतिंत्यञ्चाशच्च कला उक्ताः ¦ पञ्च च मन्त्राः | 
तथा च तिणबतिरेव मन््ाः सन्ति | अ्रव्रापरापि aerate ग्राह्या सा माटकेव | 
यदा चिन्दुकलानामन्या चकारकलानन्ता | अथवा सोमकलास्वमाकलान्त्येति | 

अभिप्रायान्तरमाह- विणवतिकलावाहनानन्तरमिति | अयमिह qe: | 
चतु णंवतिशब्देन चतु णंवतितमस्य ग्रहणम् । चिनवतिमन्वावादहनानन्तरं चतु- 
यंबतितमः । aman सती खयं देवतापि शङ्के arate wat पूयं तामिति । 

देवताग्रहणं च मूलाभिप्रायम् ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
मूले अत्र या इति खः शचिषदित्याद्युचां विनियोगक्ुभिरक्ता तास्तारस्य 

पञ्चभिः कलाप्रभेरैः एथगयुज्यन्त इति सस्बन्धनोयम् । एकं ककलावाहनानन्तर- 
fafa: एथगित्यस्या्थोऽयसुक्तः। अकारकलादिषित्यकारकलासु ब्रह्ममन्ते 

तदोयपद्चकमन्ते चेत्य; । यदैकीककलाणब्देनेकेककलावर्गेप ग्टद्यते। wa 
पृथगिति पञ्चानां vata योगो न संभूयैकंकतेत्यथः। अकारकलादिष्विति 
विकल्पाभिप्रायम् । ्रकारकलासु AMA तदोयपच्चकमन्ते वा योग इति nen 

मूले कुर्यादिति । aa aa प्राणप्रतिामन्ेण प्राणप्रतिष्टां च कु्यादिल्यन्यः। 

समाहित इति + + ॥ २७ ॥ 

प्ोक्कापूवेमिति प्राणप्रतिष्ठामन््रोदारः । अरासुष्येति यस्य प्राणः प्रतिष्ठा- 

ख्यास्तस्य तथा निरदशाथसुक्तम् । यथाऽकारकलानामित्यादि । एतच्च सकली- 

करणेऽप्युकतं भवि्यति। यथा ततेव व्यापककलानामग्नेश प्राणप्रतिष्टां कुर्थादि- 
त्यादि । प्राणका इति प्राणा इत्युक्तम् । यथा अकारकलानामित्यादि | अमुष्य शब्दं 
marae: । सितति faa इत्युक्तम् । तथेव्यसुष्य शब्दं प्रोयेत्यर्थः । तददित्यपि 
तथा । एवं चतुर्भगोऽयं aa उक्तः । भ्रतराथेभेदं दशेयति-- प्रोक्रोत्यादिना | 
श्रापूवैमित्याकारः पाणमन्तः तत्पूवेकं भावमुक्वेव्यथैः | तत्तत्पदद्योतनाधं इति 
साध्यनामाभिप्रायम् | तधा स्वेन्द्रियाणोत्यपि तथेति वाक्यम् । तथेत्य पूर्वे तत्तत्पदं 
aie त्यथः | वाङ्मनसग्रहणमिति । यथा वाङ्मनशन्तुःखचप्राणप्राणा इति॥ रेट 

सुव्रासवज्नरोतण्डलानोति चक्रिकागतानां ग्रहणम् ॥ ३९ ॥ 
सूले पुनस्तोयगतं देवमिति । चतुनेवतिमन््ामा देवतावाद्य yaaa इत्य 

क्स्य तधावाहितस्य ग्रहणम् । साध्यमन्ानुरूपत इति तोयगतमिल्घः संवन्धः | 

यो Aaa साधयितुमिथते तदानुरूप्येण कलश आ्रावाहितमिति मन्त्रवाच- 
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त्वादेवस्येयं निर्देशोपपत्तिः। सकलीकत्येति सवंमपि न्याखजातसुक्लम्। तत 
कलान्यास; सकलोकरणभाविरोत्या कतव्य इति aaa) अभिप्रायभेदमाद- 
सकलोक्तत्येतोत्यादिना | आवाहनादिन्यासान्तमिति हन्लेखापटलभाविप्रक्रिययेति 
Wa | कलान्धासस्त्िह कलावाहनानन्तरमिष्यते । तत्पूजानन्तरमेतदावाहनं 

भवति । इह मूतिकल्पना तु कलावाहनतोऽपि प्रवं स्यात् । यदुलं-तत्तन्मृति- 
मन्त्रेण afa सङ्कल्प्यावाहनेत्यादि । उपचारानित्यर्घ्या दि ग्रहणम् । शङ्कपूरण- 
वदिति। तदुक्तं सम्ूलेन छदथेनापूय त्यादि । अरष्यादिपुरणक्रम इत्यनुष्ानक्रम 
उक्तः | दरव्यदटेवतासम्बन्धञैकात्म्यलक्तण इति । द्रव्याणामर््यादोनां देवतया तेस- 
पचयंमाणाया यः संबन्धः स तया तेषाभेकात्मभावात्क इत्यर्थः । + + +n ४०॥ 

सूल भासनखागत इल्युपचाराभिधानम् । पूजितं पोटमासनतया प्रयोजयेत् | 

MAA आचमनोयमेव | वसनं + सुमनः पुष्पम् । वन्दनं नमस्कारः | यत्त॒ सपर्या- 
सप्तकसुक्तम् तज्जलादयसुपहार विधानमिति तहिकल्याभिप्रायम् । तदा च खागतस्य 

न षोडशसु ग्रहणमिति न्नेयम्। तासाभेकांश्माखयेदिति | टेश्कालाद्यनुसारेण 

पूज्यभेदानुसारेण चेति भावः | श्यामाकं [्यामा] । अलं पञ्चम् । पड्ूशगब्देन पिष्ट- 

माद्रेभरूतमुक्तम् । तुलस्याविति + + एतानि दश पुष्पाणोति + + तथेति स्क- 
नोलोत्पलाभ्यां सह दादशसंख्याथं सुक्तम् । पाथ +1 खागमोक्तानि यानि चेति । 
तथा चोक्तम्- WAH ACH च कमलं घुत्तरकारग्बधे 

usa च सिताम्बृजं च तुलसोसाशोकसच्म्प्रकेः 

HA बकपाटले Agata दें मलिक मालतो 
पालाशखलपद्मदभंदमनापामागेदूर्वाङ कुरोः ॥ 
तददुग्रन्िशमोवहन्मरुवकेः पुन्रागनागासने- 

नन्यावतेतमालङ्ल्विजयामन्दारकाश्मोरकैः | 
शस्तान्युत्यलकणिंकारङुसुैः ASAT 
aed चोत्मलमित्यमूनि कुसुमान्युक्तानि शेवान्यलम् ॥ 
अ्भोजोत्पलवन्धुजो वविजयापुन्रागनागान्यथो 

जातोकुन्दङरण्टचम्मकजपायुधोरमापाटलेः । 
बिलवाशोकहयारिकनदमनेमंन्दारदूर्वादले- 
नेन्याद्वाप्यपराजितेति कुसुमान्युक्तानि शक्तान्धलम् ॥ 
शस्ते दे तुलसो सिताम्बजमथ रक्नानपाला शके 
जातीकुलकमाघवोदमनकैः पुन्नागनागासनेः | 
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नन्यावतेशमीसखयलानविजयासन्रललिकाचम्पवौ- 
विं चोत्पलकेतकानि च नवं कुन्दं तथा पाटलम् | 
लच््मोरेविसद्ासश्धद्गमुसलोभोतेन्द्रवल्यः सदा- 
भद्रा खोपतिलङ््ता च दशमो gala जम्ब॒च्छदम् । 
Het करवोरभेकदलकं पञ्च कुशं at 

रत्तं चेति विलोमतोऽधिकफलं पुष्पं भवेदैष्णवम् | 
सूर्याग्न्यो स्िविधानि चापि कुसुमानोष्ानि विन्नेशितुः 

शाक्तान्यप्यथ waa च तथा स्कन्दायचणर्डादिषु | 
शाक्तान्येव मनोजवाग्गिरिसुतादुगा्टमाहप्रिया- 

रयम्भोजासनदेवराजकमलाः GUTTA वेष्णवेः ॥ इति । 
तत्तन्बन्तैरेव सवेत पूजा भवति ॥ ४१- ५३ ॥ 
मन्तो नोररित्यत्ाभिप्रायमाह-- धप इति | aa ॐ नमः परायेत्यतर मूलं वा 

प्रयोक्तव्यम् | गन्धादिदान इयन्तं वाक्यम् ) आसनाद्युपचारेषु तु wa मूलमेव 
भवति । अभिप्रायान्तरमाह-अधवेत्यादिना। शक्तिषु तु madara 

शदाभियाययद्यम् | अयमत्र arma इति । यदा मण्डलं सा सा प्रतिमा कर्प्यते 
ded प्रयोगोऽचषीन्लभ्यते । यानेनेति । यानमप्यश्वादिकं प्रतिमां तैजसं श्यते | 
सोपचारमिति । स्नानोपचार व॑च्यमारेः wae: । पटं समरप्येति । पूजितं ara- 
पोटमिव्यथेः। अर्ध्यादिकमिव्यरष्यादित्रयग्रहणम् | प्रागुपचाराणं यत्षोडशानां 
विधानं तद्रधानतयेषैत्यवबोडव्यम् | तेन वैषामन्याङ्गतया प्रयो गोऽन्येषामपि केश- 
प्रसाधनादौनामवान्तराणं प्रयोगोऽपि स्यादेव | केशप्रसाधनादोनि लौकिकान्येव । 
तानि पञ्च Sal कषायोदकेन स्नापयेत् | तच्च कलश्पूरणोक्तमेव | पञ्चगव्यपच्चा- 

Zara स्रानमित्युभयो; कलतया gate सूचिता + + गन्धशन्देन चन्दन 
ग्रहणम् । यदा “चन्दनागुरुकपुरपद्कः गन्धमिहोच्यते" इत्येतदभिपरेतम् । श्रष्ट- 
TAIRA प्रागु सं खमषटगन्धं waa दिव्यगन्धशन्देन + + युष्यादिशन्देः 
पञ्चभिरूदकशब्दः सम्बन्धनोयः। पुष्याणि पञ्चानोति। फलानि कादलादोनि | 

मन्ोदकमनलिङ्गशद्वाक्यादययभिमन्वितसुदकम् | अध्यौदिपूवंकमिति। यथा 
केशप्रसाघनादिपञ्चकं द्वाष्यादिव्रथं eal कषायोदकेन स्रापयिलार्ध्यादि त्रयं 

zal पञ्चगव्येन ज्नापयेदित्यादि | गन्धानुलेपनगन्धोदकस्रानादिषु सक्लदेवार्घ्यादि- 

तयं भवति। मन््ोदकस्लानानन्तरमप्यध्यौदि देयम् । कलशपूजायान्तु ततेव 
भावनया BAIT | स्नानानन्तरं यानमासेप्य खस््ानप्रापणमथेसिङं भवति | 
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इतिशब्दः स्रानप्रकरणसमाष्यथंः । भूषणन्यासानन्तरमिति । aa तु भूषणानि न 
संभवन्ति तद्दिषयभेतत् । यद्वा तिपुरोक्तक्रभेण भूषणन्यासमाचरदिल्येतदिव- 

चितम् । तेनैतदपि खूचितम् । यत्र भूषणानि खमपंयितुसुचितानि ततैव भूषण- 
न्यासो न न्यासावसान इति । यदा भ्रयमपर एव तत्तत्कल्यप्रसिदो भूषणन्यासः। 

तदुक्तम् + + +1 aa सुसितेनेति vegies निबेद्यसुक्तमिल्यवबोदव्यम् | 
ad fata चेति वच्छमाणत्वात् ॥ ५४ ॥ ५५॥ ५६॥ 

वरँमनुप्रुटितैरिति। दोपमुच्वैः प्रदापयेदिति ata Ata मूलमन्वेण वा 
qaqa तदनन्तरं मूलपुटितेमढ काक्रेगन्धादिभिनन्यासक्रमात् पूजयेदित्यथेः | 

सकलासु मनुदेवताखिति । विष्णुशिवशक्यादिषु सर्वासु समानभेतदिति 

wa) मन्तोति वर्णनां fread सूलपुटने प्रणवादित्वं प्रणवनमोन्तत्वं 
चोक्तम् । प्रथमत इति परिवारपूजातोऽपि पूवमिव्यर्थः । अनेन परिवाराणामपि 
गन्धादिभिः aaa पूजा सूचितेति ज्ञेयम् । अयं प्रयोगखेलोक्यमोहनमिति 
प्रथित इल्युपस्कारेण सम्बन्धनोयम् । सौम्यपूजाखरेतदुचितं न क्रुराखित्यनेन 
सूचितम् | यदा काम्यपूजासाठत्तिरपि afaat । अतर माढकायां केवलवररेव 

पूजनमर्थाद्नवति। अव्राभिप्रायान्तरं द श्यति--पुनः यष्पा्ञलिमित्यादिना | 
पुष्पाच्नलिरयं qantas स्यात् । यदान्येरपि awmaraaaa खवाचक- 
पारायणादिभेदैरम्यमिप्रयते । प्रसरपुष्याच्नलिमिति। खावयवशक्लोनां खान्तमूति- 
WHA खावरणशक्तोनामपि RAT Brad: प्रषरक्तते तु पुष्याच्ञलिमिति भावः। 

एकाक्रादिमन्तैरिति परादिमन््ोपलक्षणम्। यदा यद्यपि वर्णेमनुप्रपुटित- 
fay तथाप्येकाच्तरादिमन्तैः पुष्पा्ञलिरवश्यकायैः। समधटिमूर्तनिष्पन्रतवाद् 
व्व्टिमूति निष्यक्य्ं लाचास्य पुष्पाच्नलेरिति। यदैकाक्षरेण परादिमन््राणामपि 
प्रणवप्र्तीनां ग्रहणम् । परादिक्रम इति । ya परायुष्माज्ञलिस्ततः पश्यन्त- 
पुष्पाच्ञलिरित्येवंविधः क्रम इत्यथ; । परादिकलायोग इति । विष्वयोनिमहास- 
VAAN: कलाः | Wa प्रणवादोनां gage Fea पुष्पा्ञलिः। महासत्ता- 

दोनां मूर्धारोन्येब खानानि। तदभिधानं तु प्राप्षस्थानानवसाना्े तेन यश्रागुत्तं 

मूर्षस्तनदयम्बूलाधारेष्विति तस्यापि विकल्पेन परिग्रहो भवति। शक्तिषु वा 
स्तनदयनियम इति अं नम इति पूरवेवदुदये हं नम इत्यप्येवमेव | तथेति सूधौदि- 
SII: | शृन्यादोमां पुरोक्तान्येव स्थानानि। तानि च मूलाधार्लिङ्मुलनाभिः 
लकाण्डलग्निकाश्र मध्यललारेषु न्यस्तव्यानोति । म्ूधोदिष्विति सूघ मध्यद्त्राः 

भिभ्रहणम् । पुनः समस्तव्यस्तेति। अत्र॒ तत्सवितुरिघ्येषेव anatase | 
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वच्छतोति। नरसिंहपटलेऽनुष्टपपटले चेति भावः । तन्सामान्यमन्तैरिलङ्गभ्यो 
नमो लोकपालेभ्यो नम इत्यादिभिरित्यथः । प्रसरपुष्पाच्ञलिरिति | इह गन्धादि- 
भिरभियजेदिवत्यभिधानात् ga: पूजापि कार्येति ज्ञेयम् ॥ ५७॥ 

मूले ged सिर इत्या्यावरणप्रकरणम्। femaa’ चेत्यस्वस्य चतुरा- 
afadata 1 watauga नतियोगोऽप्यक्ञः ॥ ५८ ॥ 

हारो मौक्तिकम् कलायं + ललनाणब्द्; स््ोवचनः | प्रधानतनवः प्रधानाभि- 
सुखा; | यद्वा प्रधानदेवताक्ततयः। तदाह-पत्तान्तरमिति । निणशचरो fafa: । 

श्रहिपतिरनन्तः। जात्यध्पेति सुरतेजःप्रश्तयो जातयः । अयमिह प्रयोगः | इन्द्राय 

सुराधिपतये वजायुघायेरावतवाहनाय सपरिवाराय नम इत्यादि ॥ ५०८--&र ॥ 
रथचरणं चक्रम् । अचिरप्रभा विद्युत् । कर विन्दं [नीलवरम् ]। आवरण- 

परूजानन्तरमिति | परादिपूजामन्तमूर्तिपूजामपि set पुनरावरपूजेत्यपि 
सचितम्। यदान्तमू्तीनामपि स्यादावरणपूजा । प्रसरपुष्या्लिवैलोभ्येनेति | 
यथा लोकपाकेभ्योऽङ्गभ्यो नमः | पुनव्येस्तसमस्तानुष्टप् वयमित्यादि यावदिश्वयोन्यै 
नमः । अहनत्रम ॐ नमः; । पुनमूलेन युष्पाच्ञलिरिति | अर््याद्य्टकमिः्य्यादितरयं 
जलगन्धादिपच्चकं चोक्तम् । fatanafafa: Saad निघानमयांल्लभ्यते | 

मूलमन्वतेजसोति। पात्रोदरे मूलाभिसशनस्रूलयन्वभावना वोक्ता । लिपियन्त- 
afin वा सूलयन्तं भवति । अरखतोकरणमिति। ganda प्रोच्तणमपि 
कायैम् । शङ्कपूरणवदग्तीकरणादि कायम् | कवचाखराभ्यामिति ! कवचेनाव- 
sana सतालब्नयदिग्वन्धनं चेति विभागः । परिषेकादिकसिति परि 

पेकोपस्मशंनाचमनग्रहणम् । सुरभिसंहारेति। तदुक्तम् + + ॥ ६२॥ ६४ ॥ 
मूले ad निवेदये चेति परिषैकादिकं प्राणाइतयश्चेलयेतावदेव प्रसिदेलेभ्यत 

इति | अङ्कुरापणगतक्रमेशेति। यदुक्लं--वहयादिशर्वान्तिसिमिति । यदा येन 
क्रमेण da न्यस्तानि तेनैव क्रमेणिहानोय प्रागादिपरितः खापनोयानोति । 
विष्णवे नम इत्यादिमन्तेरिति | यदुक्तं -वेष्णव्यसत्थ पालिका; वैरिद्धमो घटिकाः 
शेवा; Weaver इति ॥ ६५ ॥ 

मूले उपलिप्य कुण्डमिति होमप्रकरणमारभ्यते। प्रधानङ्कण्ड उपलेपनमातरमेव 

संस्कार उक्तः | अत्राभिप्रायं दशैयति-सपलिप्येव्यादिना । चकारेणेत्युपलिप्य 
चेति मूले पदान्वयोऽप्यक्तः | खननोद्धाराविति। वज्राकारेणए कोषठेन Fwas 

खननं तदुडुतखदञ्चोद्धरणमभिप्रेतम् | पूरणं देति | GTA खातपूरणसुक्तम् | 

समोकरणमस्तेणेति | पूरितदो हस्तायेण समोकरणमेतत्। waa कुडनमिति । 
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ददो करणम् | वर्मशेल्यादि चेलयन्तं वाक्यम् | कलारूपतच्चकल्यनमिति | शन्त्यतो- 
तायाः BUA: पञ्च AAAI तच्चानां कल्पनं तस्र्थात्तमन्तेभंवति | aT 
वजोकरणमिति + + हदयेन चतुष्पथो करणमिति + + कवचेनात्तपाठटनमिति 

+ + कुण्डसंस्कारा इति । विस्तारोऽयमिति भावः । मुले त्वतिसंक्ेप उक्तः | 

मध्यमक्भिमाह--च्रथकैति | म्युलेन वोक्तणमस्त्ेण प्रोत्तएमस्तेणए कुडनं वम॑णा- 

भ्यु्तणमित्येषामिह ग्रहणम् । खचरणयोग्या इति । तदुक्तम् -उदगायतां पश्चादि- 
त्यादि । प्रकल्पयेव्योगविष्टरमिति दर्भनिमिंतविष्टरन्याघ्ः । aa शक्तपोटपूजा- 
Wal योगग्रहणन्मन्विशब्दाचेतद वगम; | अ्रभिप्रायान्तरमाह-योगविष्टरमिल्या- 
दिना । पोटसमष्टिवीयं मन्तो faafaa: t तदा तु शाक्तपोठे तेन पूजनं स्यात् ॥६६ 

मूलेऽथवेति। प्रकारान्तरेण रेखा विधानसुक्तम् । प्रकल्यये योगविष्टरमित्य- 

नुषङ्गः । यदा समुच्योऽत्राभिप्रेतः । षट्कोण छतत्रिकोणके खचरण्योग्या रेखा 

विलिख्येति acansa संबन्धः | गुतोक्तविधिनेति | गुं agra । वच्यति च- 

as: युरदितयेत्यादि | सहागणपतिपटलोक्तविधिना चेति | वच्यति च-तिषरको- 
णोल्लसित इति । चिकोणचयमिति । + + + मन्तविशेषानुसारशेति + + + 

प्राणग्निहोत्रविधिनापोत्यथमपि विकल्य wa वच्छति च--शकेः सत्छनिबन्धन- 
faarfe | aaa योगविष्टरं कल्ययेदिव्यनुषड्ः । यदा खचरणयोग्या रेखा 

विलिख्येत्यनुषङ्ेण संबन्धः | 

अत्राभिप्रायान्तरमाह--सूलाधारेऽपो त्यादिना | अत्र लपिशब्दः BARAT: | 

मूलाधारे हि तत्रानसस्थानसुक्तम्। ततश्चायमथं;। न केवलं Hw एव योग विष्ठरं 
कल्पयेत् अपि तु मूलाधारे प्राणागिहोत्न्यायसिद्वे आवसथोयङ्कर्डेऽपोति ॥ eo ॥ 

मूले dat सदटतुमतोभिति | हल्ञेखया शक्तेरेवा वाडनसकलोकरणादि पूव- 
सक्तम् | सदतुमतोमिति । विशिषटफलयोग्यतुयुक्तामित्यथः । सौन्दयेकान्तयादयति- 
शथेनातोन्द्रियाभा भवति । सकलजगन्मयोमिति। शक्तिपरलोक्तलक्षणमित्यथंः | 

गुरुरेव वागोश्वर इहाभिप्रेतः | अव्राभिप्रायान्तरमादइ--उभयव्रापोति | अत्र वागो- 
प्वरोऽपि थक् तत्र विष्टरे मूलमन्त्रेण वाहनसकलोकरणपूवेकं Teas | सटतुम- 
तीं बाह्य इति। सच्छृब्देनेव तदोयाकारषैषावुक्ताविति भावः! We तद्योनाविति | 
प्रणवेनैव टेवभूतखेन्द्रियात्मकानुसन्धानमग्नेगंम्यते ! अत्राभिप्रायान्तरं गुरुजनो- 

पदेशेनेव्येतदनुषङ्गसिडं दशंयति-मखयादिजमित्यादिना । पाद्वेणनोयेति शरा- 

Rurata नाभौ दर्भसंस्तरे निघा्ैतव्सवें क्रियते। क्रव्यादांशं परित्यज्येत्यङ्गारकणं 
दभौदयोतं वा maneingen sat जद्यादिलयक्तम्। वोक्णादिभिरिति। 
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वीच्तणप्रोक्तणताडनाभ्यु्णग्रहणम् । शिवशक्तयामककुण्डलिन्येति । यदुकम्- 
उभयत्रापि वामोरौ कल्पधेदिति | तच प्रथमं वागो्ठरान्तर्मीलला ततो वाम्यं 
निषिक्तं तत sera च विभावयेदित्यभिप्रायः। प्राणग्निहोव्रविधिनेति। ॐ कं a 
मरुलसुक्ता परज्योतिषि जुहोमि ae हंसः खाहत्याद्यकारान्तं होम उक्तः । तम- 
fafafa कुण्डलिन्यात्कस्य ग्रहणम् | बेन्द्वाग्निनेति तिकोणन्तगंतावस्धौया- 
गििरुक्तः | यद्च्यति--म्ुलाधारचरिकोणशक्तिबिन्दुमध्येव्यादि । तदग्निमध्ये aw- 

लिनोशक्तिरवखिता । सेव शिवः शक्तिश्च भवतोत्येषां भेदः 1 शिवग्रहणं तत्तच्छति- 
मदभिप्रायभेव | यदुक्तं--शक्तिमसमुचथा्धं इति | वागोखरोवागोश्रासनाय नम 
इति च । aadareafa तारशक्तयुचारणेन दादणान्तादेतदित्य वबोदव्यम् | 
पाताग्नाविति | इदानों पालगतोऽगिनिः ङुण्डकल्यितवागोण्वरान्तस्तदिन्द्रियरूपेण 
कल्यनोयः। गुरुरेव वागोण्वरघेत् तदन्तरिन्द्रियरूपैण कल्पयेदिति ज्ञेयम् । 
परिश्वाम्येति 1 तदिद्द्ियमथनवुद्धवति प्रतिपत्तव्यम् ! र वबोजवुद्धयति 1 शिवोऽसौ 
वागोश्वर एषति । अनर गुरूपदेशेनेत्यन्यो वाभिप्रा 2; 1 प्राणम्निहोत्रविधिनेत्ये- 

तच्छिये गुरौ च faafaaa ततश्च aafa रियस् नासिकादार्ण तदोय- 

मूलाधारं नोता ततोक्गप्रकारेणाखतस्रावणान्तं विधाय aafed शिष्यस्य क्रिया- 

गक्तयभिमान्यामरूपं शा्मागेणानोय खा न्तमुलाधारं नोलतत्सवें कला वागो- 
Winall तदिन्द्रियरूपैण विभाव्योक्तप्रकारेण देव्या योनौ चिपतिति । agai 

तत्साघकेन यल्नविशेषणयुक्तः afafa ॥ ६८ ॥ ६८ ॥ ७० ॥ 

ततः प्रविन्यसेदिल्यादि ससर्वाङगेषवित्यन्तं वाक्यम् । अत्र विभावसोजिंद्धामन्तै- 
2 गुरोः aes विन्यसेदिव्येतदपि अभिप्रेतम् । तेनाधुना area: पौटन्यास- 
मूतिं कल्मनावाहनादिपूवंकं जिद्राङ्मूर्तिन्यासं मानसपूजाच्च छंलाग्न्याता संस्त- 
faamafi सवे कुर्यादिति सिद्धं भवति। तदुक्त पूव॑साध्यमन्तन्यस्तरेहो- 
ऽग्निमन्वजिद्नाटिन्यासं च क्षत्वारभतेति । कल्याणरेतस sam: | 

श्रनलेरार्षोत्यादिपदं जिद्वानां विशेषणम् । अनलो रेफः । ईरो यकारः | 
अघो WaT ऊंकारः। यथा ST दिर्याये। प्रयु गगनाये इत्यादि । 
दिव्यपूजाखिति । तत्तन्मन्रदेवतेकाप्म्यसिद्धयधीसु पूजाखित्यथं; | यदुक्तम्-्रस्य 
शक्तिलमि््यत इत्यादि । खशेव्यापिन्यादि शक्तिं समारभ्येत्यादि च । विपितेति । 
ताखप्यवान्तरभेदत्व॑मुक्तम् ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ og ॥ ७७ ॥ 

au इति । faery टेवादोनां क्रमेण पूजनमप्यक्तम् । जिद्वाखिति काम्यक्रर- 
कमविषयभेतत्। दिन्यकमंखोणश्वरस्येव पूजा । तदा चागेरास्यगतायां कष्णा- 
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ख्यायाभेव जिद्वायां होमः | कुतः | वक्त कोकरणादेवच्यमाणत्वात्। काम्यादिष्वपो- 
श्वरविषय एवभेव स्यात्। देवादिविषये तु तां तु जिद्ां aura: स्थाने aati 

VATA: स्थाने कल्पयेत् | aeai—aeaaaa faafaar या fear तदेवताचंने 
तां मघ्ये संस्थाप्येति । म्ये च कोणषट्क चेत्यत्रापि समानमेतत् सवंमित्यवगन्त- 
व्यम् । मता इति तत्तन्मन्तजपपूवेकल्वं सूचितम् । इडैतदपि सिद्धं भवति । यत् 
कल्पान्तर सिद्धं तत्तदभिप्रेतफलकरं देवपिटगन्धर्वादिवाचकं मन्तान्तरं तदपोद्ो- 
पलक्तणोयम्। किन्तु सामान्यपटलोक्ता न्यासा न कार्यी; । तेषामोश्वरातक- 
त्वादिति | ततश्च यज्ञवणमन्वादोनां प्रयोग एव वच्यते aqua भवति 
इति । प्राय इति विश्वमूर्त्यादरोनामनि वाचखाभल्मपि सूचितम् ॥७८।७८।८० ॥ 

मन्व प्रविन्यसेदित्यङ्गन्यास उक्तः । मन्तोति वच्छमाणाग्निमूलमन्ताभिन्नत- 
सुक्तम् | यदा हृदयाय नम इत्यादोनां पटलारम्भ उक्तानां योग उक्तः ।.श्रभिप्राया- 
न्तरमाह-सर्वज्नादिप्रयोग इति । awaited सवन्नाय दयाय नम इत्यादि । 
यदा मन्न्ोत्यगििमूलमन्तस्य षां Beri योगोऽपि सूचितः । यया ॐ वे्ठा- 
नरसदस्राचिंषे Waa हृदथाय नम इत्यादि । पोटस्रूतिंपूजादिकं चाङ्गन्यासात् 
पूर्वमिति वाक्यम् । कतंव्यमिति शेषः । आदि शब्देनाग्नि मूल मन्चेणावाद्नादिक- 
सुक्तम् । aa dates सकलो करणविधिनेवा्थीदवसेयमिति Faq ॥ ८०॥ ८१ ॥ 

qa विन्यस्येदिव्यष्टमूतोरिति भावः । यथावदिति चतुर्थीयोग उक्र | 
अभिप्रायान्तरमाह-यथावदित्यादिना । अन्न्यादिपदा्टकम् “अग्निं प्रज्चलित- 

भिल्येतन्मन्वगतसुबन्तपदाषटकम् | यथा ॐ sl अग्ने जातवेदसेऽग्नये नमः । ST 

aaa सप्तजिद्वाय प्रज्चलिताय नम इत्यादि । यदा ॐ St अभिनि वन्दे अग्नये 
जातवेदसे नमः। ॐ छौं प्रज्वलितं वन्देऽगनये सप्तजिद्धाय नम इत्यादि। विश्व 
दटेवमुखादवयातिति | विश्सुखो ट् वसुखश्चोक्तः ॥ ८२ ॥ TRU ८8 ॥८५॥ 

एनरिव्यादि यजेदित्यन्तं वाक्यम् । सम्यगिति परिस्त॒ती परिसमुहनपयु- 
Bua: पुनः परितो गन्धपुष्याराघनमग्नेः सम्ुलमन्तेण पूजा चोक्ता । चरभिप्राया- 

न्तरमाह-सम्यगितोत्यादिना । परिषेको efaurfefenad जलेन सेचनपूवंक- 
मैश्नादि परितः स्चनम्। तेविति पूवदिशि न परिधानम् । ततस्तत्र परिस्त- 
रण एव पूजा स्यात्। सर्वेश्वर इह चतुर्थो भवति । मध्ये च wae च 
जिद्वाभिरिति वाक्यम् । गन्धादिभियंजेदिति चालुषङ्क; । कैसरेषु चाङ्कमन्तैरिति 
वाक्यम् । तेषां waa ‘ged सशिर इत्यवोक्तः । ततो are इति दलाभिप्रायम् | 

इह षटकोणाहततिकोणक इत्यत्र षर्कोणाः सन्ति! तद्हि्वष्टो दलानि 



५२८ प्रयोगक्रमदोपिकायाम् 

चिन्तनीयानि । यद्वा तान्यपि पूवमेव षटकोणादिलेखनसमय एव लेखनीयानि | 
यदा तु खचरण्योग्याः प्राणाग्निहोत्रविधिनापोति वा तत्र सर्वाण्यपि भावनो- 
यान्येवेति बोडव्यम् | 

ततोऽग्निं मन॒नानेमेति पुनरपि प्रधानप्रूजोक्ञा। सा तर्वारीव कार्येति ea- 
यति--पुन्वेशखवानरमन्तेणिति। माटमैरवाघ्ठतिरपोति । वच्छति च faguaza 

- संपूज्य योनिषु च माढगणमित्यादि । तदहिलीकपाला इति सामान्यसिदमेत- 
दिति भावः । मन्तोति प्रणवयोग उक्तः । अभिप्रायमेदमादइ- मनुनेति | ase: 
लोससा इत्यादिवणे; gegifa करुप्यानि ॥ ८५ ॥ cen ८७ ॥ acy 

पाशब्दो जटावचनः। नमतेति शङ्गिणस्िमूर्तीन् प्रति वचनमिति ज्ञेयम् | 
जिह्वा ज्वालारुचः प्रोक्ता इति aq प्रागुक्तहारस्मटिकादिवरण इति भावः | 

वरभययुतानि चाङ्गनोति वाकम् ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
संस्कतेन viata खचरणोकसंस्काराभिप्रायम् | यत्र चरणेऽभियोतनाभावस्त- 

व्ाप्यभियोतनाथमभिदयोतनोदोतितेन चेत्यक्तम्। सखुवादिसंस्कारोऽपि खचर- 
Wa val अत्राभिप्रायभेदं दशयति--्रावरणपूजानन्तरमित्यादिना । निरुह्य 

वायव्येऽङगरानिति वाक्यम् । आज्ये चिष्वेति aa संस्पंनमुक्तम्। सवं ताज्य- 
संस्क्रियायामेव मन्वोऽवबोडव्यः । एतदेवेति ताभ्यामेव कुशाभ्यामस्ते रोषेति 

न्नेयम्। आज्य इति आज्यस्य मध्य इत्यथै; । छदा सडेति। + + सवे मन्ता 
इल्युक्ञानां सोमादिमन्ताणं ग्रहणम् । खाहेतोति + + संसछतेन एतेनेत्याज्यस्य 
संस्कारषट्कमुक्तम्। अभिव्योत्यत इत्यभिद्योतनम् । नेतं वक्तं च तदुद्योतितं 
प्रकाशितसुदुघाटितं येन waa तत्तथोक्तम् | तेन मनुनेति | पूर्वोडतागनिमन्त 

उक्तः। तरिश इति नात्र नियमः । तेना्दिसंख्यापि भवति | 

वेदव्रतचतुष्टयेति | महान + + महाव्रतमोपनिषदं गोदानमिति तत्तच्- 

WAN ZA | ससुदाहावसानिका इति ससुदाहोऽवसानिको यासामिति समासः। 
समुदादेऽगन्याधानमुपलक्षणोयमिति केचित्। अभिप्रायान्तरं दशयति -तत्तत्- 
मसमाप्तय इति | समुहादहश्चावसानिकाशेति समासः । समुद्ाहोऽपि काथं एव । 

न समावतेनमाव्रमिति समुदाहग्रहणम् । अआरवसानिका गर्माधानादोनामवसान्- 
भाविन्यः पूणणइतयः । तदाह - तत्तत्र मंसमाक्तय इति । कार्या इति च शेषः | 
क्रियाशब्देन तु पञ्चदशानाभेव ग्रहणम् । guiefag मूरेन भवति। ततः 
पितरावित्यग्नेरिति च शेषः। वागोण्वरं aie चेत्यर्थः आवह्ृदये 
स्थापयित्वेति । नाबन्युदासनमाव्रमपि तु + + + ॥९१॥९२॥ 
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मूले जि्वाङ्गमूतिमनुभिरिति। पीठपूजा प्रागग्नेः क्षता चैत्पौठमन्त्ेरपि पूर्वै 
स्ञत्लज् जुडयात् | पुनरग्ने; aaa इत्वा frarwafanagia: | प॒नर्लकपा- 
लादिमन्वैरपि कायं इत्यववोदव्यम् | जिद्वायामित्यादि दशणडइतीरिल्यन्तं वाक्यम् । 
जिह्वायां मध्यसंख्ायामिति । मध्ये च कोणषट्के च जिह्वाभिरित्युक्तत्वादिरण्या 
मध्यसंस्था भवति । तथा सलिद्गशुद मूघास्येत्याद्यक्तत्वात् aU च मध्यसंस्था 
भवति | ततश्चायमथं; । fecaat तत्रापि तन्मध्यस्यागिनिमूरत्यास्य वतिन्यां aU 
यामिति । यत उक्तम्- इदं नेववक्तोद्घाटनमिति | ज्वालावलोतनाविति तस्या 

विशेषणम् | ज्वालावलय दतरा faa । तास्तनुर्व यस्या मध्यसंखाया आआव्- 

स्थानोयाया जिद्वायाः सा तथोक्ता | ज्वालाग्रहणेने तरासां ज्वालालरेनावस्थानम् | 

मध्यखायासु रसनात्वेनेत्यपि उक्तम् । अत एव जिह्वायां मध्यसंखयायामिति जिद्ना- 

ग्रहणम् | ज्वालानामावलिग्रहणमने कधाऽव स्थानप्रतिपल्यथंम् | अयसिहाण्यः | 

यदिदं खायतनखमग्निमर्डलं तत्तावदग्नेविग्रहस्तत्र AA या sata व्यव- 
खिता हिरण्या सा तदात्मा तन्मध्यगता त्वभनिदे वताता तचापि ase या जिह्वा 
तदास्यवतिनो क्ष्णा सैवाता। इतरास्तदि ग्रह एव | तस्यां च होम इति । मन्ति- 
शब्देन TAA तदानु सन्धानं सूचितम् । अभिप्रायान्तरमादह - समस्ताग्निमन्ते 

रिति। न कैवलमिद्ैव प्रागुदु्टतेन अपि तु तत्पय्ले वच्छमाणेरपि सख्डयादि- 

मनुभिरन्येरपि यथाधोगमग्निमन्ैरित्य्ध;। यदा मन्तो ज्वालावलितनाविति 
जिष्ठामन्तेस्तदधिष्टाटस्रपिवादिमन्तैश्च इत्वा vai मध्योचि तजिह्वये कौ करणमिह 

प्रतिपादितम् । तदुक्ण॑--पुनरन्यजिद्वामध्यजिद्वायामायोज्येति । सवां जिद्रास्तनुः 

aatata यस्या इति समासः इति । 

गाणपत्येन मनुनैवंभूतेन दशतीः जुहयात्। कथंभूूतेनेति। ताराद्यदंयभि- 
We: सतेति योज्यम् ya: पूर्वैः duafade: समन्वितेरिति तेषां विशेषणम् | 
तत्र प्रणवादोनि षड्बोजानि षड्भेदाः wer एव । Raq मेदानभिधत्ते- 
गणपतय इत्यन्त इत्यादिना । अ्रयमिह प्रयोगः । ॐ खाहा । ॐ St खाद । 
ॐ at खाद्य । ॐ at st खाहत्यादि । अत्र वशमानय asad दशमो मेदः । 

स च पूर्वैः समन्वितः सन् समस्त एव संपद्यत इति ॥ ९२ ॥ < 8 ॥ 
सक्षदेतदुबुदपा इत्वा पुनजंइयाच्च चतुर्वारभित्येतलतन्यमिति ज्ञेयम् । पुनः 

साध्येन मनुनेत्येतन्मूलमन्त्रपूजां विधाय कतव्यम् । 'पूजायामप्यगिनिकायं दिान्त 

इत्यभिधानादिति । सवैहोभमेष्िति। + + अनलस्य इत्यग्यात्मकदेवस्य 
त्प॑णमेतदिति भावः । अत्र विशेषमाह--ततश्वर्वधंमित्यादिना । चररहछीमाथं; | 

gS 
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वच्यति च-सपिःसंयुतेन पयोऽन्धसेति। साज्यचरुणा वेति च । यदा चसरन्य 
एवायमभिप्रेतः | वच्छति च-ततश्चवथं सखा पितेऽग्नाविति । पोटपूजादिकमिति 
मूतिंकल्यनमादिश््देनोक्तम् | अग्निरूपान्तामिति। जिद्भाङ्मूतिन्यासं ware 
रादिन्धासं च कुर्यात् । जिद्भाङ्गादयावरणं मन्तदेवतावरणं चाचेयेदित्यप्युक्तम् । 
वक्गीकोकरणमित्यभ्निमन्बदेवतयोरिति ata: | 

सुधोशब्देनेतत्सवें लबधव्यमित्यभिप्रेयन्राह-सुधोरितोति। तस्यैवाथौन्तरमा 
--आत्मवतिदेवतेक्यमिति । afetadet तावत् पूवै कल्यितम् । तेनाकनो 
नाडो दारक्यमेतदिति मेदः । जिद्भाङ्गा दिमन्तैरित्यग्नेदंवस्य च परिवारमन्तेहौम 
उक्तः । महाव्याहृतिपञ्चिममिव्यादिखमापनसिहापि समानमेव । तदुक्त परि 

वारमन्होमव्याहतितारहोमानन्तरं पूर्णाइतिं छलाग्निजननसमाभ्िरिति । पुनः 
सावरणां देवतां तेषु संपज्येति विधानादिष प्रसन्नपूजादिक्रमेण प्रागारखपूजा- 

परिसमािरपि का्यल्यवबोडव्यम्। मूले ताज्तिकाणामिति + + । 
पुनः साध्येन मनुनेति दोचाङ्तया प्रधानहोम उक्तः । तदथं पुनरपि विधि- 

AVA कायां । होमबडहते तु तमग्निं fase एक् पूजयिल्लायं होमो भवति । 

तदाद-कुण्डान्तरेष्वग्निमिति  कुण्डान्तराणि प्रागुक्तानि कुण्डानि कारयतु 

सम्यगिति waa | पञ्चविंशतिसंख्यं हत्वेति पौठमन्रहोमानन्तरभेतत् | पुनजिंद्वा- 

इरन दिहोम उक्तवत् पूर्णहत्यन्तं wae । यद्या प्रधानद्रव्यदहयोमानन्तरमेव जिद्धा- 
gifema: स्यात् विवरण आज्येनेत्यादि इनेदिव्यन्तं वाक्यम् । प्रागुक्त 

स्याञ्येन साध्यमनुनेत्याज्यस्यानुवतेनात्तदि कल्योऽतरोक्तः। इत्यादोति विधान- 
्रोकतद्रव्यहोमविकल्यो महाव्याहृतिहोमादिकं चाभिप्रेयते। मूले सुधोरनलटक्षय 
इति सुधोशब्दः साध्येन मनुना हनेदित्यवापि सखम्बन्धनोयः। तेनेतत् सूचितं 
भवति | इथमानं द्रव्यं रसाखतरूपेण दै वविग्रहे लगाद्यातान्तं समप्यं माणं ततश्च 

फलाखतरूपेण त्वदादिलगन्तं निःसरत्तटिन्द्रियरोमक्पैभ्यो वहलसुघाधारा- 

रूपेण प्रवतेमानं स्मरंस्तदाञ्चाव्यमानविग्रहं देवपादाजगतमौलिं साध्यं च स्मरन् 
जुहयादितिं। यदा पर्वीक्नाडोसन्धानप्रक्रियया साध्यं देषेनेकोभूतं स्मरस्तेन 
फलागखतेनाभ्चुतं विभावयेदिति । द्रव्यमपि तदोयसामान्यरूपं वा तदौोयान्तःकरणण- 
दिवगंविशिष्टं वा प्रतिपत्तव्यम् । सूले लियतो शदिः साधकस्यार्थदुक्ला । विवरणे 
तु एथग्विस्तारेण शदिकथनमित्यवगन्तव्यमिति ॥ ८५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 

द्रवविंधानप्रोक्र्वेति। स्वाखपि मन्रोक्तासु सपि: संयुतेन पयोऽन्धसेत्येतत् 
सामान्येनोक्तम् | तन्बन््रविधानपरोक्तैदेव्यै वेति विशेषेणेति मेदः । ततश्च aa खवि- 
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धाने द्रव्यभावस्तवर सामान्यद्रव्यभेवेतदोम्यं भवति । यथा माटक ++ ति । अय 
तत्तदिधानेषु विविधानि सन्ति द्रव्याणि । तेषां केन परिमाणेन होमः स्यादित्य- 

पेक्तायाभमेतदिवरणमारभ्यते-द्ध्यैविधानप्रोकतैरित्यतेति । अथ यजमाननाशदि- 
दोषस्चनसंभवे तदोषनिव्त्तिकरं नैमित्तिकं cuafa—udfaafafa । पञ्च- 
विंशतिवारमिल्युपलक्षणम् । दोषगरोयस्त्वे संख्याघ्वद्धिरिति ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 

मूले भूभं वःखरिति महाव्याह्ृतोनामुदवारः | प्रथमं भूः भुवः खरिति पदानि 
alfa युनरेकमिति नेयम् । तेषामग्नये चेत्यादि चतुर्णीमर्धानां च क्रमेण योजना | 
अयमिह wantin: | भ्युरग्नये च परधिव्ये च महते च खाहेत्यादि। सर्वशो 
दटेवतामया इति + + heen १०० ॥ १०१॥ 

पुनर्टाविति । महाह(व्याह)तिदहोमानन्तरमिल्यथं; | कर्मवन्ध विसुक्तय इत 
+ + । इतः पूवैमिति ब्रह्मापेणमन्ोद्धारः ॥ १०२॥ १०३ ॥ १०8६ ॥ १०५ ॥ 

ea fafa बलिकरणरम्भः। मण्डल इति । aq awa कलशो aaa 
तत्रेव | वच्यति च-वलिसख्ेवं संप्रोक्तः कलशात्मक इति । तत नक्तत्राणामिति | 
बलिदेवताद्युक्तम् ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 

ताराणामिति | बलिमन्वोज्जिहीषंयेकौकगाष्यन्वयितया नचत्ाणं प्रविभागं 
उक्ञः। ताराणां पादाधिकं दयं राशिः स्यात्। ह क्ले aaa ठतोयस्य चेकाः 

पादः | अयमेतावानेको राशिरिति | परिमाणप्रदशनाथे चेतत् । तेन पादत्रयभेकं 
aed cage चाधभेको राशिरिल्ेवं सव॑मपि fad भवति। amfeqata 
यावदन्तरल इति । विनियोगोऽयसुक्तः। wa व्यवहितमन्वयमाह-नक्तत- 

संज्नामिति। aasdagafafa समासपदं वा। तदा नक्तत्रसंन्नापूवें राशि- 
gaat देवताभ्यः पदं प्रोयेत्यन्वथः | fad मन्तमाचषटे-श्रखिनोति । इत्या- 

दय इति । कत्तिकातरिपादरोदिणोखगगैर्षापूर्वाधेनच तरहषभराशिदेवताभ्यः ZT 

शोर्षोत्तय्धौददरीपुनवसुवरिपादनक्तत्मिधुनराशिदेव ताभ्यः । पुनवेसुपादपुष्धा्चेषा- 

नक्तत्रककंटकराशिदेवताभ्य safe । शेषम्बद्यसिति भावः । 
केचिदन्यथा योजयन्ति । भेषादिमुक्कानन्तरं नत्तत्संज्नापूव देवताभ्यः पदं 

प्रो्येति । तदेवं aa: । भेषाखिनोभरणोक्तत्तिकापाददेवताभ्यः । तषभक्तत्तिका- 

ह्विपादयोहिणेखगभोषौधेदेवताभ्य इत्यादि ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
qa एवं राजो तु संपू तख्िन्निति। राशिमण्डले संपूरणं इत्यधेः । तददि- 

त्यादि aa aa fatal वाक्यम् | बलिं प्रयोजयेदिल्यष्याहारेण योजनोयम् | तद- 

दिति गन्धपुष्पादिपूजोक्षम् | तथेति मन्लप्रकार उक्तः । तं दशेयति-राश्यधिप- 
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मन्हेष्विति । अयमिह प्रयोगः । अश्िनोभरणोक्षत्तिकापादभेषराश्यधिपत्यङ्गर- 
कदेवताभ्य इत्यादि । तथा राश्यधिपानां चेव्यतर च न राश्यादियोगः | APSA 
देवताभ्यो दिवानक्तंचारिभ्यः शक्रदेवताभ्य इत्यादि तत्तद्राशिष्बेव बलिः राण्यधिः 
ufayiaafa | यद्वा मेषाधिपत्य्ारकदेवताभ्य इत्यादि । केचिच्वाचक्तते। 
राश्व्चक्र एव चेत्र्तत्रकल्यना | तदेवं que: स्युः । यदा तु एथङ्नचतचक्रं 
भवति तदा एथङ्मन्तरा ऊह्याः | यथा मेषराश्िदवताभ्य इत्यादि । अरखिनो- 
ada इत्यादि तदा च gana तिधिमन्तेरपि भाव्यम् । aaa अप्येवं 

स्य॒रिति। नक्तत्ाणां सराशोनामिव्येतन््ूलं साधारणं भवति i ११०॥ 

मूले सप्तानाभित्यादययन्तराल इत्यन्तं वाक्यम् । सिंह करणदेवताभ्य इत्यादि 

AMAR कते ततैव वारवलिरिवयेके रदु गा गुह विष्ुब्रह्मलच्छो धनद्वार + + 

टेवताभ्य इत्यादिश्च मन्तो भवति । शद्वान्नेन चायं बलिरिति केयम् । बलिस्त्ेव- 
मित्यपसंहारः । Hama इति कलशगतदेवताप्रधानकं तच्छेषत्वेनेता Saar: 
प्रतिपत्तव्या इति भावः ॥ १११ ॥ 

पुननिवेद्यसुद्श्व्येति कलशक्षतदे वतायामधैकतपूजाशेष उच्यते । तचार्थसिष्ठं 
सवं दैयति-पानोयमित्यादिना | यथाविधानमिति खचरणविहितवदिव्य्थः। 
गण्डुषदन्तधावनादिकमिति पुनराचमनहस्तखन्नानुलेपमालखभूषाग्रहणम् । पूवे 
वत् परिपूज्य चेत्येतदभिप्रायं exafa—euufenfafa | अव्र quant 
वासताम्बूलादिदानं गण्ुमायनन्तरं ABA वा स्यात् । दपणादिकं fazafa 
मूलाशयः । दपणादिसद्धवे तेषां तदा तदा प्रदानमपि कायम् । तदसंभवे तथा 

कल्मनमावरमेव भवति । राजोपचारं cafe दपेणदोनामेव तथा प्रतिपच्य्- 

सुक्तम् | त्यक्तया सुत्या ya: Gata ससुचितपुष्पाच्ञल्याद्युपलक्षणम्। aere— 

पुष्याच्ञलिं विधायेति । यदा यथावत् qafa सम्बन्धनोयम् | तदभिप्रायञ्चायसुक्तः। 

पूजायां प्रवरौ लिमाविति। यथायोगमनयोरन्यतरः कायें इति भावः । किच्च 
yawn निेदययतोऽपि Avene नेेयवन्दनानोति प्रागुदिष्टस्य चरमोपचार- 
स्याभिहितमिति ॥ ११२।११३।११६।११५॥ 

मुले gata इत्यस्मिन् प्ूजाप्रकरणे पूजनोयतयोक्तानां मन्त्प्रकार उक्तः| 
Tata MANA: सवे पूजामन्तास्ते ताराद्याश्वतुर्थीनमोऽन्ताः पूजायामपोति- 

योजना । बलावपोत्यपिशब्देनोक्तम् । यदाप्यग्निकायें दिटान्ता इति सम्बध्यते | 

तदा निवेदये बलावपो्यक्तम् ! ast स्यादिभक्तया वियुक्तैरिति वाक्यान्तां + + 

मूले तु वदेवाभिषेकारग्म उक्तः | यदा यदच्यति श्भिषिञ्चेदयावदितिः तत्राय- 
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माण्यः। Far: ज्नातसुपोषितं शिष्यं वाखसो च पुनरित्यादिप्रकारेण दत्त 

दक्तिणमावमसमोपमानोय संहारक्रभमेण dea दिव्यं देहं समुत्पाद्य सकलो- 

कत्याभ्यच्यं भद्रासने संसखाप्याभिषिच्धेदिति । 
अवरैवाभिप्रायमेदं दश्यति-देवतानुन्नया विल्यादिना | उत्तरत दत्येतदेव 

UMAR इत्युक्तम् । तत्र खस्तिकलेखनसामान्यसिदम् । ईमवस्ता दिसंयुक्ता- 

भिति । arate तस्यां सकूचं faa ad तु Hee परिषैष्टना्ं च । 
अस्वदेवतामिति। तत्तन्मन््रास्रदेवतामिति भावः! तत्र पोटप्रूजा निजेव । 
Taga + + अङ्लोकपालादिरावरणप्ूजेत्यवनोदव्यम् | चलासनेनेति। 
प्रागावादहनसमये प्रतिपत्तिसिद्भेतदिति waa । neat aafafa मण्टपालिन्द्- 

पयन्तदेथे तां ककरी नयन्निति भावः । लोकपालानामिति + + आआवयिलेति 
तत्तदिग्मावप्रािस्मय इति भावः | तत्राभिघारमित्याज्येनोपस्तरणमुक्तम् | मण्डल 
इति तदथं खस्तिकादिमण्डलं कायंमिति गम्यते । सकलोक्छल्येति प्रागुक्तरोव्येति 
भावः! श्खिवन्धाभिरत्तितं adfa + + नेमित्तिकोमपि मण्डलगतकलथे 

पूजोक्ता। we शिष्यमिति कर्माङ्गतया सखरानादिक्लतवन्तमित्यथंः । दिव्यृच्या 
विलोकयेति । + + । मूले ततः परात्मने aqua गुरुवे खं दत्वा निजतनुमप्ये- 
दित्यन्वयः | खमित्येतदिदह सवंखपदेन विदठतम् ॥ ११६।११७।११८ ॥ 

संक्तेपतोऽष्वशदिमभिधत्ते-मन्वपदेत्यादिना | संहारक्रमेणेहाध्वानस्तेषां + + 

न्यासस्थानान्यप्यक्लानि | सष्ठतैस्तिलेरिति । पोटपूजादिसर्वमर्थात् काथेम् । असु- 
कमिति। ॐ मन्वाध्वानं शोधयामि खादहा । ॐ cena शोधयामि az 

त्यादि। पूवे पदाध्वादिस्मरणेऽपि ॐ मन्त्ाध्वने नम इत्यादि प्रयोगो द्रष्टव्यः | 
क्रमेण विलाप्येति मन््राध्वनि aa शद्धे तं पदाप्वनि विलापयेदिव्यादि Faz. 

तदेति शिष्यश्योर इति भावः! देवतामिति कुण्डगतोक्ता। जिद्वाद्गदोना- 

मित्यग्निसंवन्धिनां पूवेपूजितानामिति भावः। पुष्पा्ललिमित्यमन््रकमिति 
न्यम् | WA वाससो चेत्यादि यदुक्तं तदिदानों भवेदित्याह-सवंखादिक्रमेशेति | 
यथावदित्येतस्याभिप्रायतद्रैतावत्कर्माक्तम् | य॒नरपि तदभिप्रायतयैव कम॑थेष- 
माह- तं दभंसंस्तर इति । अआव्मयागक्रमेणेति। पुनर स्त्प्रोच्िते शुद्धे विष्टर 

इत्याययक्तं सबै Wt साध्यमन्तन्यासादिकमिति सखरानावधिसवंमभिप्रयते | 
मूलेऽथ पटु रैत्यभिषेक उक्त; । मुख्यवाद्यान्यादो व्याख्यातानि । दिजदोम- 

Rasa च SUA + + Bele च salar) अव्राभिप्रायान्तरं दशेयति- 
अ्रभिषिच्चतो गुरोरित्यादिना + + + ॥ ११९-१२५॥ इति षष्ठः पटलः | 
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अय ada, षट्लः। 

अथ विशषप्रकरणं वितरणखन्मन्तविरेषेषु mena प्रथमतोऽभिश्रैयतामाह 

-- सर्वमन्जपादेरिति | प्रूजाहोमादोनामादिशब्देन ग्रहणम् । न्यासेऽपि fates. 
गमाज्जपस्यैवादितयाभिघानम् | लिपिन्यासादिपूर्वकल्वादिति | तदुक्तं - प्राणायामं 
सलिपिन्धासमिति । प्राणाग्निहोत्रादोनामादिशब्देन ग्रहणम् । सवेमन्तमयज्ञान- 

परक्तिरूपत्वेनेति । ज्नानशक्तिसतावदियं weal ज्ञानं च सकलपदवाक्यादिमय- 

मर्थावभासकत्वात् | तथा च तत्सवंमन्वमयमपि भवति | समस्तनोधख्ितिदीपि- 
काया दति। मन्तग्रहणेनेतदुक्षम्। मन्तविशेषास्तावदिहाभिषेयास्तेषामियं 
माटकासमष्टिरिति। प्राधान्येति खन्यघ्यपेच्चयेति भावः । वक्तमारभत इति । 
मूलगतायशब्दार्थोऽप्यक्तः । अर्थान्तरं वदन् प्रकरणसङ्गतिमप्याह -सवेमन्त- 
सामान्यदोक्ाकथनानन्तयेमिति। सामान्यदोक्तायासुक्तायां हि aa fated 
पूर्वको न्याखजपादिश्च वक्तसुचित इति भावः। प्रदशेनाथं चैतत् । तेन सर्वमन्ताणं 
खरूपव्यापिन्यासजपेषु दोक्तापूजाष्टोमेषु च सामान्यं तावदुक्तम् । विशेषस्त्िदानीं 
वक्तासुचित इति । पञ्चाण्दक्तराणामधिदेवता तदभिमानिनो शक्तिः । ननु यद्येवं 
काथं माटकाविधानमित्युक्मिति। नैष दोषः । ज्ञानशक्तेः खयं मूतंभावः सामा- 
न्यवेखशेरूपोऽकारः | यदुक्तं -अवणेविग्रहं टेवमिति। तस्या एव सर्वमन्त- 
विशेषलक्तणव्यघ्यावित्सायां तत्परयाष्यवस्था स्यात्। तदवश्थायास्तस्य मूतंभाव 
एव माढकाव्यापिनो सूधे(ते)दशणा नार्थान्तरम् । तदुक्तम्- व्यासिमालं गुणोन्मेषो 

मूतिंभाव इति त्रिधा । इति । अत एव वच्छति - वणेजाप्यकारजापौ वेति । 
समस्तबोधस्थितिदोपिकाया इत्यधिकारफलमुक्तम् ¦ विविधं टेवतातः फलं 

भवति) तत्र यदवश्यं स्यात् तदधिकारफलम् | साधकाधिकारानुरूपतया विश्रुत्य - 

पवर्गसिदिनित्यफलम् प्रयोगजन्यं काम्यफलमिति। समस्तानां बोधानां विज्ञानानां 

feat वैदागमकाव्यप्रशृतयस्तेषां दोपिका साधकचित्ते प्रकाशिका तस्या इति 
सकलवेदागमकान्या यभिन्नलादिरूपं फलसुक्तम् । अभिप्रायान्तरमाह- समस्त. 

बोधैव्यादिना | कस्या एतदक्षराधिदेवतालरमुपपादययत इति । तस्या अक्तराधि- 

देवताया एव । का पुनः सा भवतोति तदिषोग्मनोशक्तिरिलुचयते। want 
प्रसरालका इति । ज्ञानशक्तिरेव खान्तगतं तत्तदर्थाकारं खाकारेणाभिव्यच्ञतो | 
तत्तदिमशेशब्दा कारेण प्रसरतोति भावः | खितय इति तन्माव्रसामान्यविशेषमूतै- 
तया क्रमण व्यवस्थितानि cate । तासां दोपिकेति । खान्तगंतानां तासां खेच्छया 
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विभवेन प्रकाशिकैत्यथेः | उन्मनोशक्तिरिति। भवतीति शेषः | खेच्छयाच्राणां 
तदोयावसख्थाविभावनया प्रसारिका हि तदधिदेवता भवतोति भावः। समस्तानां 

बोधानामिति। पूवंवजन्नानशक्तिप्रसरात्मकानां शब्दानाभित्य्थै;। तस्य प्रकाशि- 
काया इति। कथमित्याह-अस्ति हति | वाक्यशब्देन तदनुगता वणंपदाव्कन्नान- 

शतिप्रस॑रसमशिल्षणा ज्ञानशक्तिविंवच्छते। समस्ता नोधा इति । ज्नानव्यक्तौनामेव 
ग्रहणम् । तस्य सवस्य दौपिकाया इति । कथमिव्याह--श्ब्दानुविदं होति । 
शब्दनं च तस्याः खाभाविको व्यापार इति भावः। खेच्छयात्तरेदंवतातन्लं परं 
ब्रह्म aed fad चाभिधापयन्तो तद धिदेवता भवतोव्भिप्रायः । विनियोगोक्ति- 
fifa माटकालौकिकदुःखप्रणमने कखदु;खप्रणमने चापवगे विनिवोगोऽयसुक्त 
इत्यथः | बिन्दुविसर्गाविति | पञ्चद णपोडभशौ खरावित्यथंः ¦ हसाविति त्थलिं- 
हा विंशयोव्ये्ञनयोग्रं हणम् | खसंप्रदायमादह-तत इति । म्पे प्रवरमिल्यन्य- 
दप्यस्ति कम ति खचितम्। तदयथावसरं वच्छाम इति । यदिह निव्यफलमधिकार- 

फलं चोक्तम् तदुचितमथान्तरमप्याह--घ्रथकेत्यादिना | अत्र जयाः समस्तवोध 
स्ितिदोपिकायाञ्चाधिदेवतायाश्च अथात्तराणासिति योजनोयम् | जपादिशब्दश्चाव- 

aaa: | प्रणवानन्तयंमपोति । जपानामादिः प्रथमो छसो भवतोति ara: ue i 
मूले सुमतिभिरोरित दत्यनुवादमातम् । अभिप्रायान्तरमाह-सुमतिभि- 

रिति। माढकासरखतोति । तन्तेष्वित्यस्याभिप्रायान्तरभमेतद वनोदव्यम् | आद्य 

न्तेति। आदिखरषट केऽन्तस्ररषट्के च यौ लघ्ववरौ saeta तयोरन्त म॑ध्य 
feafefa | यथा अकखगघङ अं हृदयाय नम इत्यादि सर्वन्नादिपदयोगोऽपि 
स्यात् तदुक्त-मन्तिभिरिति सवज्नादिपदयोगः सूचित इति । छामादियोग 
दति । दां ोमित्यादिग्रहणम् । नचायं योगो memsy नित्य इत्याह - 
भुवनेश्वर्यादिथोगे चेति। ननु प्रणवादियोगे चेति वक्तव्यमिति । नेष दोषः। 

व्यस्तयोगस्यापोहाभिप्रेतलात् ॥ २ ॥ 
aa भाखतकपदंति दोपिमदुग्रहणम् | चिन्ता व्याख्यानमुद्रा लिखितं परं पुस्त- 

कमेव दच्तिणवामोध्वयोरघःकरयो्ेतच्चतुटयमवबोदव्यम्। अच्छाकल्याभिति । 
स्च्छाभरणाम्। अतुच्छशब्दो महदचनः। भारतमिति माटकासरखतो | 

अर्थान्तरमाषह-भारतीपितीति। भासि नादनादान्तप्र्तिसमनोपयेन्ताव- 

स्थायां रमत इति भारतोति भावः । परमिति रूपमित्यनुषङ्ग;। किं तदित्वाद 
-चिन्तामकमिति। उन्मनोखरूपलक्तणएमित्ययंः। तामित्यन्यपदेश्यरूपाभि- 

धानादिति भावः। भुवनेश्वर्यादियोगे विषं दशयति -भारतों तामिति, 
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तच्छब्देन YAR Wea इति भुवनेष्वरोरूपिणोमिल्युक्तम् ॥ २ ॥ 

aa काननत्तेति । a शिरः । न इति नासिका | अपरगलो गलण्ष्ठभागः | 
जठराननयोरित्यतापि हृदयादिपदानुषङ्ः | व्यापकसंज्ञानिति हृदयादिपदेरन्वयः। 

सन्दौक्ित इति दोक्षापटलादनुष्टानक्रमः | पूजा विह वच्यत् इत्य ववोदव्यम्। 

विमलधोरिति शदचित्तः । अभिप्रायान्तरमाह--विप्रलधोरितोति। चित्तस्या- 

aaa हि स्मतिसंभव इति भावः । तत्पारायणव्या्यवस्यानमिति पारायणमपि 

प्रथमपटलोक्तमक्षराणां व्याधिरेव तदविस्मरणेन तम्रतिपत्तियथावसरं aay 

लक्षितः | गुरुणानुशि्ट इति । मन्तोपदेशनन्तरं तन्नपक्कघ्या प्य पदेशएनोयभिति 

सूचितम् । करयोरङ्न्याससत प्रागुक्त एवाङ्गुलिषु क्रमादङ्गरिति | 

अभिप्रायान्तरमाह--गुरुणेत्यादिना | तलादिषिति । तलयोः पृष्ठयोः पाश्वं 

Haas: | दत्तकनिष्ठावयङगुलिष्विति ¦ व्यतीहारेशेति aq द्तज्येष्ठाद्यङ्- 
गुलिषु वायं न्यासः । अङ्गुलिपवंखित्यग्रोपलच्षणम् । यदाङ्गुलिपर्वाग्ेष्विति 

पाठः। कासाभेवाङ्गुलोनां परवा्रेषूभयाङ््गुष् पवेदयागेषु चेति भावः । ara 

हारेण क्रमेणेव वायं न्यासः । seats भवति । करादिव्युक्रभमेण संहार- 
न्यासः | यादिकाद्यादिक्रभेण खितिन्यासः इति चावबोडव्यम् । एवं कानन- 

adaata स्यात्। भूतलिपिन्यासे तु विशेषः। aise 

पञ्चकं कादिषान्तं a ल सदव्यय वणंक्रमः ! तेषां खे खे खाने न्यासः | बिन्दो 
विसर्गभावादुभयतर सह न्यास; । यव्ग॑कादि पञ्चवगे; षडङ्विधिरिति | 

न्यासान्तरमादह-सामान्यपटलोक्ता इति । aaafa सर्वेष्वपि aay न कैवल- 

fazafa भावः । away दल्ञेखानुगमौ चित्यात्तदोयपरकजते aaa, तेषु च 

न्यारष्वकारो योजनोयः | तत्तन्नन्तरयोगेन तदिधानादकारस्य माटकासंगरहरूप- 

त्वात् । यदच्छति । गुरुणानुशिष्ट इति । ब्राह्मे सुतं उल्ायेल्यादि सर्वमपि सिदध 
भवति । गुरुखमष्टिमन्त्रेए शिरसि वन्दनं क्त्वा खरानादाविलयुक्तनयेनाकथादि वगं- 

aay सुखमध्यपादटेषु व्यापय्याऽङ्गन्यासादि Hal शक्तिमायारेफदहकारेरकारान्विते- 

दादशणन्तादिषु चतुम् तरपि विभाव्य मानघपूजां विधाय कम॑समपंणादि विद्- 

धोत। तथा सख्ानादावपि द्रष्टव्यम् । नित्यलिपिन्यारे कते प्राणग्निहो तादि तयं 

विधाय मन्तोदयादि सवे देहन्यासे माटकान्यासं पञ्चविंशतित्छन्यासं च कछला 
शक्तिः खोःसन्रतिरिव्यादिन्यासं कु्यादित्यादि। ओोकण्डादिन्धासं केशवादिन्यासं 

च कुर्यात् । यहा quate सबिन्दुक दत्यादिन्यासाः कार्याः । ततो माटकायाः 

सगभदिन्यासं णाक्ततश्वन्यासं चेत्यादि प्रणवन्धासानन्तरं षड्भि; शेववद्गोलक- 
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न्धासं सप्तमवगेण ततर तत व्यापकान्वितं aaa विदध्यात् । पुनरा- 

वरणन्यासः। परादिन्यासमेकाच्तरादिन्धासं च कत्वा चतुमूर्तयः MTT भाव- 
नीया; । जपानन्तरं गुणितयोगादिसवमप्याचरेदिति ¦ wa न्यसेदिति सर्वन्यास- 
जातं wal प्रागङ्ादिन्यासादयं न्यासः कायं इत्यववोडव्यम् । यावता कालेन 

चतुमासादिलत्षणेन संख्या सम्पादयितुं शक्यते । तावतः कालस्य यावदिनं सा 
संख्या विभज्य प्रतिदिनन्यासजपयोः संख्या सम्परादनोयेत्यववोदव्यम् | 

अभिप्रायान्तरमाह-सुनियत इतोति। स्थानासनयोजंपै विकल्यः। ादि- 
शब्देन सूलेऽन्तेऽयुतमिति जपसंख्यायां पूरितायां जपशेषतया होम va अपि 
यजेदिति। नं जपभेव केवलं कुयौीदिति भावः! अभिप्रायान्तरमाह-अपि 

यजेदितोति 1 पुष्पा्ञलिनमस्कारादोनामा दिशन्देन ग्रहणम् ॥ ४।१५।६ ॥ 

सूले व्योमाविःखेति यजनाय caged | afer हकारे ्ाविभूतः खकारो 
व्योमाविःसः। तदाह-हकारसकाराबुदु्टताविति ! इ सीरिति बोजेन व्यक्ततया 

दौप्तकणिंकमिति पदाधैः। किञ़्ल्वालिखितखरमित्य्टदलेष्वित्यर्थाल्ञभ्यते | 
तेषु Ras दन्दशः qu लेखनोया इति भावः । प्रतिदलं प्रारब्धवर्ग्टक- 

fafa प्रतिदलं प्रारब्धानां antes यतेति समासः किञ्ञल्कालिखितस्वर- 

भिल्येकं प्रारब्ानां वर्णानामष्टौ वर्गा; अष्टसु दलेषु लेखनोया इत्यथ; । कचट- 

तपयशादयः Ural लक्लावष्टम इत्यवबोदव्यम् । प्रारसशब्दस्याभिप्रायान्तरं 
दशंयति-प्रतिदलमिति। वर्गाष्टकसुक्तभेव | वर्गाष्टकस्यार्भः क्रमेण तेन तद्- 

व्याघ्यादिरूपशेषवण्खभावोऽपि गम्यत इति भावः किच्ल्कालिखितखरमित्य- 
तापि समानभेतद्थाद्धवति। यन््ान्तरेष्वपि समानमेतत्। यथा आख्यां मध्ये सतारे 
मनुमथ शतसंयुक्कविंश्त्पुटेित्यत् प्रतिवशं परितः खान्मन््रवर्णनपि शक्तितो 
लिखेदिति | ऋगबैदादिगतेत्यत्र लेखनं सूचितमिति चशब्दार्थः । यहा किच्ञल्का- 

लिखितखरमिति किज्ञल्क शब्देन तत्खानोयदलानां ग्रहणम् | तेनेतदपि सूचितम् | 

कीसरदलसन्धिदलतदग्रसखानोयाश्चतखोऽव्र दलपडक्तयः सन्ति। कणिकां परितो 
बहिवहिरिति ama खराः unt व्यापका लक्षाविति चत्वारोऽपि वण्मेदा 
TIS | AG दलेष्वमो चत्वारो ant इति भावः । प्रतिदलमिति । तदहि- 
Tey दलेष्व कचटतपय शा द्यटव गंलेखनमुक्तम्। किच्च प्रतिदलं प्रकषण अ आ 
इत्यारब्धवर्गा्टकं यतेति समासः; | प्रकषञ्चाष्टानां दन्दानामपि Baa aa 
तदहि: षोडशदलेष्वकारादि विसर्गान्तलेखनसुक्षम् । प्रकषण प्रारन्धानां वगां्टकं 

यत्रेति च समासः | वगीणमष्टकं वर्गा्टकम् | वर्गाश्च तुवेगः दाति णएदरणणभिप्राय- 
६८ 
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Haq) तेन तद्दि विंणदले कादिसान्तलेखनसुक्तम् | तथारब्धानाभेवं प्रक्रान्तानां 
वर्णानां वर्गा्टकमिलयं लिखितमलिखितं च यत्रेति समासः; । प्रकर्षश्च वर्मवर्णनां 
waq तेन तदहिश्वतुःष्टिदले चतुःषष्टिवणंलेखनसुक्तम् । तत्र Teng 
सरेषु तयोदश श्चता अधिकाः व्यज्जनेषु wart यमा जिद्वामूलोयोपश्यानोयौ 
चाधिकाविति चतुःषष्टिः डकारदोर्घाभावै लकारो योग इति। अश्राशासु च 
सक्तमाणंवयुजा च्छयाविम्बेन संवेशटितमित्यन्यः। चतुष्वथिषु arate: । कोऽसौ 
तदाह-ठकार इति । feg ant. वणंनमित्यन्तमेकं वाक्छम् । शेषं 

प्रासङ्गिकं वाक्यान्तरं वर्णीलमित्यनुवतेते। सपेदष्टस्य शिरसि ad विषध्व॑सो- 
त्यादि द्रष्टव्यम् । स्मरणं चेतत् सखवदखतधाराश्चतसाष्यविग्रहमिल्यवबोइव्यम् | 
अथाथसिदं विशेषमाह - विषध्वंसे गारुडयोग इति! afafa गरुडबोजाभि- 
प्रायभेतत्। Fara योग इति कर्णिकायामेव वा दलेषु प्रतिवण्मपोति Faq | 

गदो व्याधिः । उपलकणं चैतत्। यथोष्णातंस्याख्तवोजयोगः शिरोरुजातंस्य 
चिन्तामणियोग इत्यादि । स्मृतमिति केवलं स्मृतिमालरं वा वामकरतले यन्तमा- 

लिख्य तदभिमशंने सरणं वा खणंपट्ादिषु विलिख्य तदारणे स्मरणं वा जल- 
तेलादिषु यन्तं विभाव्य तदा Sarat स्मरणं वा स्यादिति i on 

प्रविधाय पञ्ममितील्येवमित्यथः। दलबाद्ये राणिचक्रमालिख्य तदहिभूपुरादि 
कल्परनोयम् | wea च तच्वन्नो रा्यन्तानोति द्युक्तम् । कथि तक्रमेणेति | 

प्रथमं निजसन्यतो यथावदित्यायुक्घक्रमेणित्यथं; । विधिनेति । adage 
सुक्तम् | अरभिप्रायान्तरमाह--एधिव्यनन्तरमिति । विधिनेव्येतत् प्रविधायेत्यत्रापि 

संबन्धनोयम् | तदाभिप्राथमादह--प्रविधाधेति | विधिनेत्यनुषज्यते | यन्तजो वादि 

सवे ठतोयपटलान्तेऽभिहितम् -दसौरिति यन्जोवमित्यादि । sgafa पूजित 
पीठ इत्यथः | अर्थान्तरमाह --असुत्रेतोति | नित्यपूजाविधिरयसुच्यते। aga— 
यजेदिनशोऽचरेशोमिति। दोक्षापूजायां तु कलशं पूजयिल्ला aa पूजेति Fe: 

सूतिपूजेति सूचितैत्यनुषङ्गः। तनुशब्दस्य मू््यं्थल्ादिति भावः। अं सरखतो- 
aaa नम इति मतिमन्तः ॥ ८ ॥ < ॥ 

तदनु च Haya इति कलाः सराः | यथाञ्श्रां नमः। दं = नम 

इत्यादि । चकारः ससुचया्धंः | अटवगोखेति वान्वयोऽभिप्रेतः । तदाभिप्राया- 
न्तरमाह-चाष्टवर्गानितोति | अष्टवर्गाश्च yaa! कचटतपयशाद्या लच्तौ च । 
यथाकंखंगं घ॑ नम इति। भ्रव खरदन्दशक्तोनां व्यज्ञनवगंशक्तीनां च 
प्रधानवदाकारोऽभिप्रेतः। ब्रह्माण्यादोरिति। मात्रितयध्या्ारः। तासामाकारं 
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दश्यति-अ्रक्तवलयेत्यादिना । शतमखसुखानप्यथो लोकपालानिवीन्द्राया- 
fae: । शतमखसुखाद्यानिति वा पाटः । तदित्णोति--शतमखसुखा इति । 
वणान् जापोति वर्ण्णनाभोच््येन afta भोलमस्येति aga) सुनियतः 
प्रजपेच्च तावदिव्यस्येव अयमनुवादः | अर्थान्तरमाह-- वर्ण् जापोति । कत्स्ना 
माढकां वा जपेत्! यदा तत्समच्यात्मकमकारमेव जपेदित्यथेः | ad न्यसेदि- 
त्येतत् Hea एव । तथा होमोऽपोति ज्ञेयम् ॥ १० ॥ ११॥ 

avatars प्रयोगप्रकरणम् । वर्गशब्देन सशंग्रहणम् । wate 
इति वा पाठः। कलधौतं सुवणं स्मशेवर्णन्मानं सुवणमित्यादि eat 
इतोत्यक्तोन्मानानुवादः | रुचकमङ्गुलोयकम् | रुचकात्वादेव बालानां ग्रोवाया- 
भितरेषामङ्गुलौ च धायं मवसोयते। तस्य च शोधनपूजाजपसंपातयोगोऽथं सिद 
एव । साधकसर्वाथंदायौति | 

तदुक्त इथं रक्तःत्ुदररोगविषज्वरविनाशिनो | 
Mannan रक्तां कुयीदिशेषतः | 

युद्धे विजयमाप्रोति धारयन्मनुजेष्वरः ॥ इति ॥ १२॥ 

विवारमम्भ इत्यत्र हि तया विद्यया विवारमपि uftisaaa इत्यन्वयः | 

माटकथेव्यथंः | सुधोरिति। देव्याः पादपद्मगलद खतमयध्यानसुक्तम् । विद्यये- 
ल्यचामिप्रायान्तरमाह--कणिकाबोजयोग इति । व्योमाविःसेत्याुक्षेन बोजेन 
योग इत्यधेः । wea ठतोयेत्यपि सूचितम् । योगश्चायं कत्ल्ञायास्तदर्गीणां 
वर्णनाभमेव वोभयतो योजनम् । पुनरप्यभिप्रायान्तरं दशेयति-श्रथवेति । 
दशक्षरोयोग इति। वच्यति च-- मध्ये बद्यक्तरयोरित्यादि । चैपुराणामिति। 
शद्वादिमेदभित्रानामिति भावः। आआघारेषिति। मूलाधारादिग्रहणम् । स्यं 

देवताविग्रहो yeante पूरवीक्तेऽपि समानम् । परिजप्तमित्यत्र परेः सवतोऽ्घ॑त्वात् 
विसर्गादियोगतस्िजंपन सक्तत्पानं भवति। तिवारमित्यनेन चेवं तिवारं 
पानाह्ठत्तिरपि भवतोति ज्ञेयम् । सप्त तेयकवरर्वति । करमेण वा प्रत्येकं वा विवार- 
जप इत्यनेन संबन्धः स्यात्। अनेडमूकोऽपोति । जात्या मूकः + -- ॥ १३ ॥ 

मूले कमलोद्वौषधिन्रौद्मो | सपि रोति न केवलसुक्तारग्ः । पानेनेति भावः । 
अभिप्रायान्तरमाद-अरप्ययुताभिजक्तमितोति । पूजाद्ोमादिकमितोति +++ 
दशाच्च्यादियोगोऽच्रापि जपे यथाथंसुचित एव । इह वचा कल्कत्वेन विवच्धिता । 
ब्राह्मो रसं पयोयुक्तं Tae वा पयोयुक्ं प्रतिदिनमयुतसंख्यं विभज्य sar पिवेत् | 
यदा ब्राद्मोष्ठतान्तरोपलक्षणमेतत् | 
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यदुक्तम् - पलं श्वेतवचाचुे कषे तुरगगन्धिनेो | 
awl दरिद्रासिन्धूलयं घातो रुजि्ठमेषजम् 1 
प्रतिनिष्कन्तु संयोज्य vane विनिकिपेत् | 

ब्राह्मो रसचतुष्प्रस्ये पचेन्मरदग्निना शनेः ॥ इति । 

सिदाथंसिन्धुयकणामयोग्रात्राह्मो सुगन्धोत्पलकल्कसिदम् | 

ae सपि रिदं तु रक्ताभेधाष्टठतिखोस्मति कान्तिदं स्यात् ॥ इति । 
लेदोपलत्तणं चतत् । यद्क्तम्-- 

ब्राह्मी वचा हिरण्यं सरसिजकन्दं च सर्पिषा मधुना । 
षएृथगथवाद्यावन्या भेधाये लेदयेदलं बालम् ॥ इति । 

कविभेवतोति। कवित्वभेतोत्यथः ॥ १४ ॥ 
वर्णोषध्या खताभिरिति। वर्णौषधयो व्याभिपटल van ताभिः 

पक्राभिः। अमलघोरिति सावधानत्वसुक्तम् । अभिप्रायान्तरमाह--कमलमित्या- 

दिना । कामना इह मेषेन्दिरायुरित्याद्यक्ता एव । दशशतपरिजपेनेत्यतेषां योगः 

स्यात् । प्रूजाभिषेकयोरपि तद्योगो भवति | आदिशब्देन बोजे मौटकया च yaar 
पूजादिकं र्ह्यते । जूसःयोग इति खल्युच्योपादानम् | कामनान्तरेष्वपि तत्तदुचित- 
बोजोऽभिप्रेयते। यथा अगद वरसिंहवोजयोगः । + + इत्यादि । नानागुणगण- 

निलयमिति । भेरन्दिरप्रशतय val अनुक्ता अप्यारोम्यादयो गुणा faafaar: | 

स्वयोग इति at कलशेऽपि होमादिकायंमिति daa । नानागुणेल्यैवामलपोप- 
दयोजनायामभिप्रायान्तरं टशंयति-श्रथकेत्यादिना | सवबोजेरिति। भेषेन्दिरादि 

सवगुरणनुगुणतया सक्तमभिस्तदोजेः द् बोजेन Fas । प्रागुक्तवत् तदुक्तमाटकया 

wat पूजा भवति । णन्तिन्या + + + इत्यष्टमो शक्तिरुक्ता । तस्या अनुक्- 
गुणानुगुणतया दुबोजेन got भवति | +++ नवरल्नसुद्विकायामप्यस्य कलशस्य 
विनियोग दति azeaq प्रागुक्तन्निलोदसुद्धिकायामपि। तदाह-तिलोदहसुद्िकेति। 

मुद्धिकाङ्गुलोयकम् | नवरल्नानोषोक्तान्येव सुक्तामाणिक्यादोनि । तेषां करमोऽप्य- 
यमेव भवति । अ्रकलितसङ्गतेति + + + कलश्जपपरूजा होममहिता चेति | 

स्यादिति येष; । + + waa प्रवरं विधानमिल्यन्यदपि विघानं सूचितम् | 
यदुक्लम्-शणन्तिकै तु पयःषपिस्तिलक्षीरदुभे्काः t 

श्रद्धतागकलां चेव पायसं aa कौतिंताः | 
गोत्तौरमधुसपिरभिरटा्टाइतयः पथक् | 
तेभिधितेस्तथा्टौ च खादिरेधैख पौरिके ॥ इति । 
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राज्यं faa: सजातिकुसुमैः कन्याञ्च लाजै; faa 

दघ्राघोनिधिमाज्यविल्वसतितेर्धन्यान्धसो खेन तु | 
संम्पर्तिं पयसा waa मधुनाद्रीनैशख्च कीति लमे. 
ताज्येन franca त्वायुलिंपेर्डमतः ॥ 
वशयैल्नातोङ्खसुमेराकरषेल्लवणकङ्गुभि हन्यात् । 
गरलाक्लोग्मत्तफलेर्बोजे विदे षये ata: ॥ इति 

इत्वा लक्तं तिले: शदेमुच्यते सव॑पातकेः । 
पायसान्नेन जुहयाच्न्तो सवंसखदये ॥ इति ॥ १५॥ 

मूल ्राधारोदययदिल्यादिश्नोकेन योग उक्तः। Aue qe: प्रभाया वक्त 
पातयेदिति योजनोयम्। मूूलाधारचतुदंलकमलकणिकायां विकोश प्रादुर्भवन्तो 
शक्ति; शुवनेशेरूपा | तस्या मध्ये गतादधिन्दोरुलिताऽतिसच्छरूपा या प्रभा । सा 

सुषुम्रान्तव्मना मूर्धानं तल्लितं दाद शान्तं वा प्राप्ता सतो तत्र साधोमुखसदखदल- 

कमलकणिकागतं सोमं Faget व्याप्रोति । Aa तस्य ग्रसनम् | तस्या ag च 
तदा तदधोभाग एव | ततर तस्मात्सोमानाटकां प्रतिलोमासुच्चरन् चकारायकारा- 

न्तवर्णन् पातयेत् | तेषां विशेषणं वह्किसोमग्रोतानिल्येतत्। vlad व्याप्तम् । 

तदादह-- श्रग्नोषोमावमकानिति। दिदिबिन्दुतया autat पातनम् । यदहैकंक- 
बिन्दुतयेव तदा चाधंदयेनोभयात्मकत्मिति ज्ञेयम् । मन्चोति। सक्लच्छकेलिंपि- 
प्रतिलोमस्य चोच्ारणमुक्तम् । अभिप्रायमेदमाह - मन््ोतोति । wa प्रतिवण- 
Ham रेफवकारयोगशेति भेदः । मुच्यते रोगजातेरिति । जातशब्दः समूह 
वचनः! अचर पतद्धिवेर्शः मूलाधारपयन्तं तस्याः प्रभाया दोतिरपि विभावनया । 
ततश्वाशेषदेहव्यािरपि । ततराग्न्यंगेन दुरितरोगदाहः सोमांशेनाप्यायनमित्य- 

वेदोबव्यम् । faa: सकलीकरणं कलायं प्रयोगः क्तव्यः । किं च गुणितयोगा- 
पपूव॑मपि नित्यतया योगः स्यादिति ॥ १६ ॥ 

मूले विन्यासेरधेति फलान्तराभिधानेनोपसंहारः । awe न्यसेदिव्यक्तलरादि- 

न्यासैरिति वहवचनोपपत्तिः। ध्यानैधेति। पञ्चाशदणेमेदै रिति परख्च्छध्यान- 
योरप्युक्तल्वादाधारोदयच्छक्ीति च नित्ययापि योगस्याभिप्रेतललात् बडइवचनसंभवः । 
जरापश््युरोगैरिति विमुक्तो भवतोति शेषः । श्रमिप्रायान्तरं दश्यति-विन्धा- 
सैरितीव्यादिना | wa विन्यासैरिति संबन्धनोयम् । वच्छमाणन्यासमेदापैक्तया च 

बहुवचनम् | तदाह-डविसगति । वच्यति च- शदश्चापि सबिन्दुक इत्यादि । 

कलाः कला इत्यादि च । अन्येशचेत्यासमाच्चरयोगः कामरत्यादियोग इत्यादि ग्रह- 
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णम् । सजधैरित्येतदि्ठणोति-जपाश्चेति। केवलन्यासा एवेति चकारेणोक्तम् | 
न्यासजपयो; संख्यापि पूर्वोक्तैव भवति। इताचनादैरिल्येतदाशण्यमाह-इताचैना- 
विधो इति ¦ आद्यशब्देन + + + ध्यानेञ्चेतदभिप्रायं न्यासे fatug दशंयति 

--शदधन्यास इत्यादिना । सरखव्येवेति। न तु माटकासरखतोति भावः । अव- 

शिष्टाः शक्तय इति । देव्ये इत्येतस्य स्थाने पठटनोया इति भावः । शक्तेः ऋष्या- 

दिकमिति तदु्ञेखापटले- शक्तिः स्याृषिरस्य तिवत्यादि । दिरुकैवोंजेरिति । 

stat at st at क्लीमिल्येभिः षड्भिः करमेशेत्यथं; । इदानीं स खोमानिव्यादि- 

शेषस्याभिप्रायमाह -स योमानितोत्यादिना । ज्वरापशल्युरोगादिजय इति बड- 
वचनाशयोऽप्युकञः । सवे waa वेति । तत्तदुचितबोजयोगोऽपि वेष्यते ॥ १७ ॥ 

वणयोगक्रममिति । व्यात्निपरलोक्तादयमिह मेद इति भावः । aaa संयोज्ये- 
AUTRE | कलाः संयोज्य नादभवाः कला वदन्तोल्येवं सवंतान्वयः। कलाः 
संयोज्येति अकारादिखरान् संयोज्येत्यधं; । कचादिवर्णन् संयोनज्याजा इत्यका- 
रजाः कला aaa: | षादिकान् संयोज्यानन्तावधिका बिन्दुजाः कला 
वदन्तोत्यन्वयः | पोताश्वेतारूणाऽसिता अनन्तेतोमान् Hat इति भावः । प्रसङ्- 

चान्यदिति साबिष्यलछलदित्याटेमंन्चोदारविधान इत्यादेशे निबन्ध नमसुक्तम् ॥ १८ ॥ 
पाशङ्कश्तयत्तरादियोग इत्यजपापरमात्मादिमन्वाणणं ग्रहणम् । सुले afa- 

wag स दति तच्छब्देन न्यासग्रहणम् । कस्य सात्रिष्यल्लदिति प्रज्ञतल्वात् कला- 

शक्तेरिति गम्यते । प्रतिमाग्रहणत्त तत्तन्मन्तसंयोगतस्तत्तदेवताया अपोत्यवसो- 
यते। मत्ये; साधकः । प्रतिमाशिवविष्खादिबिम्बकलशो दोक्तायामभ्युदयार्धोऽपि 
ग्राह्यः । आदि शब्देन यन्ाज्यादिग्रहणम् । सानिष्यफलाभिधानाद्यासाहत्तिरपि 

AAA लभ्यते । १८ ॥ 
मन्तोद्धारविधान इति । aaa वर्णानादुद्वारानुष्ठान उद्वाराभिधामेचे- 

त्यथः | श्राभिवण॑ब्यत्यासलुभिविंशेषन्नरदिष्टेल्यन्वयः । आभिरिति कलाग्रहृणम् | 
वर्णनां व्यत्यासो विनियमः । तत्तन्मन्तवणस्य खाने नामान्तरयोजनम् ; यथा 
--घनवत्म॑क्षष्णगतिशन्तिबिन्दुभिरिति। atawifenaatafuata । ad 
ग्यत्यासक्गपिरित्यनुषङ्गः । यथा तारोमायामरेशोद्विपोढ इति? मन्त्ोदारकथनं 
ल्न्येरपि नामभिः स्थात् । यथा घनवत्मक्कष्णगतिश्ान्तिबिन्दुभिरिति । कदाचित्त 
न व्यत्यासः | यथा मध्ये वद्यक्षरयोरिति | मन्त्रोद्धारानुष्ाने लयं नियमो भवति | 

यथा auton fara नम इति वा खोकण्डाय नम इति वोचरन् सपुष्य- 
मादानसुद्रयान्यव निपानसुद्रया न्यसेत् । aa त्वकारं च लिखेदिति | wader 
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रूपलमिति मन्तवर्णणनां feat wet इत्यादिरूपं मलं कलाशक्तिभिः ओकण्ादि- 
स्रूतिभिवां तादात्म्यापत्तौ ded प्रतिपत्तव्यमिति भावः ॥ २० ॥ 

केशवादिन्यासे विशेषमिति ध्याने विशेष इद्ोक्तः। मन्वितमो यथावदिति 

ata नामां चतुर्धीनतियोगश्चोक्तः। अरभिप्रायान्तरमाद--अर्टात्तरपयल इति | 
अष्टाक्तरपटलयोगोऽपोति न केवलं ध्ये याकार एवेति ara: । तिपुटादियोग इति | 

विपुटा वच्छते--अ्रध रमाभुवनेशिमनोभवेरिति । आदिशब्देनाजपादिग्रहणम् | 
यथा ॐ at st al da: सोहं र॑ नमो नारायणय ale नम इत्यादि । प्येयल- 
मिति सूचितमिति शेषः । म्ले पुरेव चेति व्या्तिपरलोक्तरोवतयेल्यथं; | कौ्त्यादि- 

शक्तिभिरपि युतेरित्यनेनोक्तं विशेषमाहव्ये तद्रुद्रा दोनिल्त्रापि समानमेव ॥ २१॥ 
ओकश्ठादो Me रुद्रादोन् शक्तियुताद्यस्येदिति सोपस्कारमन्वयः। रद्र 

शब्देन खोकशर्ठग्रहणम् । पूर्णदयीदयश्च तेषां शक्तयः । विदानिति मन््ोचित- 
तयाऽधेनारोश्वरं शक्तियु तमोश्वरं वा ध्येयं जानत्रित्यथं; | वर्णनां योगस्तु प्रकरण- 
दिभिभेवति । वर्णान् प्रागवोजसंयुतान् वापोति खोकश्डादावित्यनुषङ्गः । बोज- 
मिह प्रासादः । अभिप्रायान्तरमाह--रुद्रादोनितोति । रद्रादोन्वर्णणनित्यन्वयः | 
सवन्यासेष्विति कलान्यासे anaes च तथा शदादिन्धारेष्वपि Qa: | 
पञ्चाक्षरो विद्यायोग इति विद्याग्रहणं देवोमन्तस्यापोच्छया परिग्रहाथंम् | अज- 
पादियोग इति परमात्ममन््रादिपरिग्रहाेम् । यथा ॐ sl हसः सोहं अं नमः 
शिवाय श्खिये Sawa gates नम इत्यादि ॥ २२॥२२॥२४॥ 

अध At Waals: अधानयेत्यादिप्रकरणेनोयते। सच मन्त्रो 

दिविधो ब्रह्मयागमन्वः प्राणग्निहोत्रमन््रञेति। aa बह्मयागमन्तस्य दिघा 

प्रयोगः । प्रपच्चयागो न्यासमात्रं च । da प्रथमं प्रपञ्चयागः प्रस्तुयतेऽथानयेति | 
पञ्चविमेदभिन्रयेति परथिव्यादिभूतलिपिविभेदेन बोजबिन्दादयंशविभेटेन च भित्र- 

UI; । कथं माटकयैवानया प्रपञ्चेन योगोपपत्तिरिति तदथंमेतदुक्कम्। तेन 
वण्होमे wea प्रतिपत्तिरपि सूचिता भवति । अभिप्रायान्तरमाह- पञ्चा ए- 

दिति पञ्चाण्दादिपच्चसंख्यामेदयुक्तयेत्यथंः । प्रपच्चयागस्येत्यनेन प्राणगनिहोते तु 
शद्धादिसप्षविमेदभिन्रयेव्यपि खचितम्। वच्यति च-शदसबिन्द्रादिमाटकाभेद- 

संयोगक्रमविदामिति। aa इह कत इति न जन्ान्तरापेकतेव्युक्तम् । प्रपञ्चया- 

गादाविति हिविधः प्रपञ्चयागो दिविधञ्च प्राणग्निहोलं sad) त्छस्णहा- 

मिति! परदटेवतामतच्लं परमपुरुषाथे तयाधिजिगमिषताभमिति भावः ॥ २५ ॥ 

मूले qa महागणपतिभिति तदङ्गतया पुरस्ताहणएपतिभावनोक्ता । दि विधोऽयं 
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प्रपञ्चयागोऽभिप्रेयते। खतन्ोऽभिमतमन्न्यासाङ्गभ्रुतश्च । तत्र॒ सखतन्ततया 

प्रपच्चयागेऽभिमतमन्न्यासजपादौ कत Taxafa | मन्तन्यासाङ्भवे तु कालो 

वक्तव्य इति | तदथंमभिप्रायमाद- पूवैमितोति । समुनिच्छन्दोरेवतसित्यायुच- 
मानाल्ञिपिन्यासात्पूवेमिव्यायुक्तावर्थादन्यस्मा लिपिन्यासात्श्चादित्यपि गम्यत इति 

भावः | मूले खविधानसिद्रूपमिति | वच्छति च--मन्दारादयेरिल्यादि । निजेष्ट- 
विधय इति । यजनस्य वाचिकत्वात्तदङ्गतया गणपतिप्रूजापि वाचिकोति भावः | 
safeal यथावदिति प्राघ्ानुवादः। अभिप्रायान्तरमाह--ग्रवडहित इतोति। 

सिदरूपमिति बीजस्य | साङ्गमिति ऋचः | साङ्गमित्यङ्वरणपथेन्तं विवक्तितम् | 

सावरणमिति मालामन्तस्य । स च महागणपतिमन् एवेति ज्ञेयम् । अङ्गटिन्यास- 

qanafata निजोऽङ्गन्यास इत्यव बोडव्यम् । तत तु ऋचः पादेर्धाभ्यां चाङ्गानि। 
आदिशब्देनष्यटोनां dua सति वणेन्यासादेरपि ग्रहणम् ॥ २६ ॥ 

मन्वितम इति खपटलभाविमन्वन्न इत्यथ; । श्रभिप्रायान्तरमाद-मन्वि- 
तम इतोति। PATA जपः स्यात् VOU 

aa प्रागभिहितेनेति। यथा ब्रह्मा स्याटृषिरस्येव्यादि । ध्यानमपि तदेव 

भवति । मूले तयेति । विन्यसेदिति भावः। नवग्रहन्यास इति। awa च 

ata तत्रतोतेरिति भावः । प्राणाग्निहोताथ॑मित्यधःसंबन्धः ॥ २८ ॥ 
qa वदन इत्यतेवं aa स्यात् । ॐ सखराधिपतथे सूर्याय नम इत्यादि | 

अताभिप्रायान्तरं वदन् प्रधमं प्रयोगल्विं दशयति-श्रयमतेत्यादिना । मङ्गला- 

येत्यादिषठ चवगन्यासतदचनादिसवे प्रकरणादुगम्यत एव । प्रणवशक्तिमूलमन्वा- 
दियोग इत्यजपादिग्रहणम् ! सखतन्तेऽपि प्रपञ्चयागेऽभिमतमन्तभाजा सरलयोगः 

स्यादेव । यथावदित्यस्यैवाभिप्रायान्तरमाद-सखरानुक्तैत्यादिना । ग्रहांश्च सप्त 
तधेल्यनेनैव प्राणाग्निहोत्रं नवग्रहादिन्यासोऽपि सूचित इति मन्यमानो 
नवग्रहादिन्यासमपि दशेयति-अथ नवग्रहन्याख इत्यादिना । प्रणवशक्तिमरुल- 
मन्तरादियोगोऽापि समानः। पूर्वीक्तवेपरोत्येनेति । यथा प्रणवशक्तिमूलादयन- 

न्तरं त्षादियान्तसुक्ता अग्निमर्डलाय नम इति पादादिनाभ्यन्तं व्यापयेदिव्यादि | 

SAMs तु मेदः । त्ताद्यकारान्तसुक्ता सोहं anata नम इति पादादि 

शिरोऽन्तं व्यापकत्वेन न्यस्येत् । वेपरोत्याभिधानादेवेतदपि लभ्यत इति प्राणा- 
ग्निहोतरप्रपञ्चयागन्यासक्रमसूलसिदमभिधत्ते--इतवेव्यादिना ॥ २९ ॥ 

मूले सपग्रहन्यासं कलवा agai कुर्यादिति तारश्च शक्तिरित्यनेनोक्तम् | 
परमासनोजमिति सोहमिल्येतदुक्ञम् । ढतीयलिपिभिरिति। aut & sf si 
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हंसः सोहं खाहा। ॐ द्धी शआं इसः ae खाहेत्यादि। पकलाथं दायोति 
गुणफलाभिधानम् । तच्छस्छहामधिकार इति gary ॥ ३० ॥ 

ब्रह्मा स्याटषिरस्येव्येषां पञ्चमन्त्राणां योगस्य मन्तरान्तरतामापन्रस्येत्यथंः | 
सखकलपदाथंषदथं इति परंज्योतिषो विशेषणम् । सकलः पदार्थऽयभेव जुह- 
षितः प्रपञ्चः । तत्र यत्सन्माचरूपं वसतु तत्साक्ितवाऽनुगतं तदिल्यथं; । अकचास्ये- 
त्यमिप्रायान्तरमाह-अस्येति | परमान्विता चेत्यत्र चकारः Tata: | तदभि- 

प्रायमाह--खयमन्वितेति। प्रकरणसिदमभिप्रायं दर्शयति--खयं ज्योतिरिति | 
ब्रह्मा स्यादित्यत्राप्येतदुभयं प्रकरणसिदमभ्युपेयम् | वच्छति च-परमपदेन 
प्रकाशितः प्रवर इति | यथा aise रषिः; परमगायचो छन्दः परज्योतिदंवता | 
खयं ब्रह्मा ऋषिः खयं गायतो छन्दः खयं ज्योतिदं वतेति ॥ २१ ॥ 

qe जायागेरित्यात्मा्टात्तरस्याङ्कथनम् | स्वयं च वमति शक्यभिप्रायम् | 

इरिहरवणंमस्ं स्मादित्यन्वयः। इह qa एकमे वाष्टाक्षरं विनियोगमातरे तु Re: | 
ततोऽङ्र्यादौ न विशेष इत्यर्थोऽवगम्यते | अङ्गमन्तेष्वप्यभिप्रायान्तरमादह--शिरशे- 

त्यादिना । ae च शिर इत्यन्वयः । चकारः ससु्याथंः | तदभिप्रायमादह- 

प्राणग्निहोत्र इति । saat त्रध च शिखेव्य ताप्येवभमेव चकाराभिप्रायः | तदाद 

--अथ चेति। अयमिहाङ्गमन्रप्रयोगः। खाद्य दयाय aa सोहं शिरसे 

खाष्ा । va: शिखायै वषट् । छौं कवचाय इम् । ॐ Aaa वौषट् । 
हरिहर अस्राय फडिति। तथा खाहा हृदयाय नमः । हसः शिरसे खाहया। 

सोहं शिखायै वषट् । si कवचाय इम् । ॐ नेतत्रयाय वौषट् । हरिहर 
waa फडिति । शक्तैः ध्येयत्वमिति । तारश्च शकतिरिव्युक्ञ तेरेव । जायाग्नेः 
geafuanfe व्युतक्रमतो गम्यमानाया खयमिति मन्तात्माभिघानादिति भावः | 
तत्व उद्यद्वाखत्माभासिव्येतदेव ध्यानमिति लभ्यते ॥ २२॥ 

मूलेऽचाकारदहकाराद्यावित्याययुक्तमन्तव्यापिप्रकरण्णम् | अतराद्यो मनू अकार- 
wale शणान्तान्तिकावित्यन्बयः। भाद्याविति। तारश्च शक्तिरिवयक्तयोः 
ग्रहणम् । व्या्यथंतवेतत्सप्तांयकथनम् | व्याधिश्च गुणितप्रकरण saa | यथाङ्- 
भ्योऽस्यासु सप्तभ्य इत्यादि । अच्राभिप्रायान्तरमाह-मन््राणामिति। ततश्चेह 

प्रणवस्य तन्मात्रमहदद्मरयः शकतस्त्वगादिघातवश्च ससुचिता wre: | अ्रयमत 

मन्प्रयोगक्रमः। भ्रं णब्दतन्मात्ामने नमः। उ सख्रशेतन्मावात्मने नमः। मं 
रूपतन्मात्रातने नमः। रं अरगात्मने नमः। ई मासात्ने नमः। «St मेद- 

Wiad नमः। St अश््याव्ने नमः। Sl asad नमः। St Walaa 
ge 
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नम दति तत्ततस्थानेषु न्यासः सगीं च स्तरः साकारशेति। सकारोऽकारो 

विसर्गश्चेत्यथं; | wana जो वमन्तोऽजपैति यावत् । षडन्द्रियामक इति 
Valea मनस ग्रहणम् | हं खोत्रात्ममे aa) सं त्वगात्ने नमः} 4 

aaa नमः । सं जिद्वाकने नमः। श्रं प्राणात्मने नमः। अरं मनश्नात्मने 
नम इति । हकारेति ह अ इत्यनयोग्ंदहणम् ॥ ३२२ ॥ २४ ॥ 

करणात्मसमायुक्त इति daa नमः। चों बुद्धयामने नमः। दहं 

अ्रदहंकाराकनें नमः । अं चित्तात्मने नमः । भ्रं आत्मात्मने नम इति । सवाकारे- 

रितिसवओआ इत्येषां ग्रहणम् | वागादोन्द्रियसंभित्र इति । सं वागात्मने नमः | 
वं पाण्यात्मने नमः । चां पादाल्ने नमः । इं पाय्वामने नमः | चां उपस्थाने 

नम डइति। ते चेति गुर्वादिश्ब्देन गण्पत्यादिग्रहणम् । करशडपादिकमिति 

तालव्यादिग्रदहणम् । प्राणयामादिकमसिति । मन्प्राणायामाभिप्रायम् । शेष- 

णादोनामिहासंमवात्। आदिशब्देन कराङ्गुलिषु प्रणएवणक्तयादिन्यासोऽङ्न्यासो 

रेड व्यापकमाव्ाष्टात्तरपुटितलिपिन्यासर इत्येतत्सवेसुक्तम् । प्रपञ्चयागमन्त्रानु- 

सारणे न्यास उक्तः । तेनेव प्राणाग्निदहोत्रेऽपि न्यासः क्षतो भवति । यदा प्राण- 

वामादि सवं यथाक्रमं एयक AANA | यदा पौटन्यासमूतिंकल्यनावाहनाय- 
पोष्यत एवैति ॥ Ryn ३६ ॥ 

aa ब्रह्मा seaa स्यादित्यादि ऋष्यादिनिवंचनप्रकरणएम् । यत् पूवंखव्या- 
दिपदनिवेचनेन तेषां तच्चसुक्तखषिवर्णादरिकाविति तदन्दयोचितं ब्रह्मादिपदवाच्य- 
मिहोच्यते । ततश्च गुरुणा प्राप्रखरूपः अतएव गुरुरूपः शिष्येख च प्राप्यमाणस्वरूपः 

सन् Utara तावदृषिः स एव दत्तया ब्रह्मा स्यात् । तस्य च विश्वोतूक्लष्ट- 

लवात् परमत्वमिति । बर्मा वहनत्तयेत्य व प्रतिपत्तव्योऽथेः । एवं छन्दोदेवतयोरप्य- 
वबोडव्यम् । प्रवर इति । ब्रह्मणो विशेषणतया fasted: । गायतोविशेषण- 
@sfa ख एवार्थ; | गायकसन्ताणनत इति । यत् पूवेसुक्तमिच्छां ददातोति a 
इति तत्सामान्यम् | इदं लस्या विशेषफलमिति तयोरन्वधोपपत्तिः ॥ २७॥ 

परमन्धदतिशयं वेति । परशब्दो विकस्पेन निरुक्तः | fata इत्यतिशयः | 

कतेरि प्रत्ययः । ज्योतिस्तेज इति ज्योतिःशनब्दा्थं उक्तः। निरूपित इत्यादिना 
तयोवौक्याथं उक्तः । तेजः शब्द्स्त्वह विपेग्यतयानुवतेनोयः । यत्रिरूपितेऽन्त् 
नितरामतिशायि च निरूपितादइवति तदिव्येवं परं ज्योतिदवता कथितेत्यन्वथः | 

निरूपिव इति वुद्धयवमिदमिव्येवं निरूप्ये विखस्िंस्तजसोत्यथंः । aa हि तद- 

निर्प्यतयान्धदेव ज्योतिदेवतातक्ं भवति । तस्य तस्मादिशखतस्तेजसोऽतिशयश्च 
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खतःसिडचिपरकाश्योगात् स्यात् । मन्तान्तरेष्वप्येवरष्यादि निवक्तन्यमित्यपोह 

दशितमिति ॥ ३८॥ 
अथाङ्गमन्ाणां निवैचनम् । खेति an इति खाडत्यवेति शेषः । खगं शब्दे- 

नेह सतो निरतिश्यानन्दरूपं परमसिदानां तदानन्दानुभवस्थानं देवता तच्छं 

विवकितम् । खेति चाकति | खशब्द्स्यात्माोयादिवचनत्वादिति ura: | आसा 
चेष्ट साधकस्य प्रत्यगात्मा भवति । तदेतदभिप्रयन् aux हाश्ब्देन योजयन् 

विह्ठणोति-हत्याहतिरितोति। खाति युगपत् क्रमेण वेतदुभयं क्रियत इति 
भावः । वाक्ाथेस्तावदेवं लब्ध एव । तातुपर्याथेस्तुत्तरा्ेनोच्त इति दशेयति 
--हदयमन्वेणेति | मूले धामशब्दञ्चिन्मातवचनः | तस्य साधक ग तव्यतिहारद्च्या 

प्र्यक्परागात्मपयंन्ततया व्या्िः। सेव च तस्य धाम्नः शिखाभिप्रेयते । शाखा- 
शब्द् इह शिखावचनः। हदयमन्चेणिव्यनेनेतत् सूचितम्। यत् aga (हृदयं 

बुदिगभ्यत्रादिति तेन सहान्वयोऽप्यस्ये वमुपपन्नो भवतोति । सोऽहमित्यादिष्वप्ये- 

तत् प्रतिपत्तव्यम् । होभेष्वपि सखाहाकारस्ये यमेव प्रक्रिया । दवतायाः द्रव्यरस 

श्राइतिः द्रव्यरसस्य टेव तायां गतिरित्येवं व्य {तारस्य तादात्म्यं सम्बन्धनिष्ठ- 

त्वात्। उपपत्तिमिति । स्वाहाकारो fe होमादिकरणोदेशपूवेकं aa द्रव्य 
विनियोगार्यो होमेषु प्रसिद्धः । प्रत्य गब्रह्मणोव्य॑ तोदारादेकतवे सति तत्र तदृव्यव- 
धानलक्तणं विश्वमपि saga क्षपयितव्यं भवतोति डेवतायामपि रसवतो 
द्रव्यस्वैवं विनियोगसम्भव इति च ज्ञेयम् ॥ २९ ॥ 

ल्ंपदाथेपयैन्ततत्पदाघलमिति। तक्चमसोति रएतावन्महावाक्यं प्रसिद्धम् | 
तच्चाचायस्य शिष्यं प्रत्युपटेशरूपम् | ततर लमिति शिषे प्रत्यगासा गह्यते । तदिति 
च तदा प्राग्बणिंतः परमात्ा | तयोरेकमसौ्युपदिश्चते | ततञ्च Sasa: प्रल्यगाना 
प्रथितः। qe परमामिति ज्ञेयम् | ननु ब्रह्मणः प्रत्य गात्मनेकतप्रत्यगासप्रति- 
afenafata हि वाचम् । यथा शक्तिपटलेऽजपापरमात्मप्रणवप्रकरण इति | नेष 

दोषः | तत्मसोव्याद्युपनिषन्महा वाक्यव्यापार एव । एवं तच्छस्छहामनुसन्धानानु- 
गुणतया परिणत इति प्रतिपादयितुभेवमभिधानम्। मूले परिततमिति सवेतो 

aaa) परं तु तेजस्विति। तुशब्दो विशेषद्योतनाथंः । परिततलं परत्वं चेह faite: | 

aea— परमन्यदतिशयं वेति | मययदि तेऽस्य मनो aa सोहमिव्युपस्कारेण संबन्धः | 

तदहमिल्येव वा योजनोयम् | मयोति शाङ्गिंणो aa: खामपरामशं;। एतद शयन् 
विणोति-देहन्द्रियादिभ्य इति । प्रत्यग््रह्मणो; शवल शदान्वये कल्वभेदेन चतसखोऽ- 

A: | तवर प्रत्यगामनो देईद्दियादितादास्म्यं परब्रह्मणो विराडादितादात्म्यं च 
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शवलावस्थातः खोपाधित उद्गतिरितराः। तच्ोपाधितः एधगभावे ययप्येकलं- 

मेवाखरण्डविल्च्तणं भवति किन्तु तदुपाधिद्वारेतरदवान्तरावस्यादयं स्यात् । ततर 

खस्रोपाधिसा्तितया fafa: शदावस्था तदान्योन्येकतान्वयावस्था तदटन्योन्याकार- 

विलयादटेकल्रमिति मैदः। aa देहेन्द्रियादि श्वलस्य ततः gaara निष्यन्नेकता- 
वसा मथ्युदित इत्युक्ता | wate यतेति ततः gaat शदावस्योततं परिततं परन्तु 
तेज इत्यपि शदावस्यैव aes परग्रहणम् । यव्यप्युपाधिष्टथगभाव एकमेव देवता- 

तक्छमर्था्रिष्पयते faa ततापि यत्र मनो वतेते सोहमर्धौ यत्र माया aad स 
Se इति भावः । सयोः एइयोरयज्ञसिद्मेकत्वमिति मय्युदित samy) Wa 
तदिति सकलचिग्रकाशरूपमिति वाक्याथंकथनम् । सकलचित्रकाश्पदेन परि- 

वतपरतेजो ग्रहणम् | तस्य रूपमेव रूपं यस्येति समासः । ब्रह्मणो रूपभेवास्यापि 

रूपम् | ब्रद्ैवो्तप्रकारेण तदश वस्त्विति मूलार्थः । कथितमित्याद्युपसंहारः | 
प्रकारमेदेन विद्वणोति-सकल इति । म्रुलयोजना aaqi saad तदिदं 

सकलचिन्रकाशरूपं शिरसोऽपि ad कथितमिति। अत्र यः परिपूशं्िप्रकाशः 
परिततं परं तु तेज इत्युक्तः तं रूपयति | साधकचिद्रूपतयाहमर्थतयाभिव्यनक्ोत्यर्थौ 
विवच्यते। सोऽथ एव च वाक्याथंमाहेत्यभिप्रेत इति ज्ञेयम् । Tease सकल- 
चिन््रकाशत्वात्तङ्गाथे स्याच्छिर इति शिरसे खाडत्यनेनान्वयोपपत्तिरिति ॥ ४०॥ 

शजपाया इति प्रत्यगात्मनः परमाव्मपयंन्तताप्रतिपादकत्मित्यथंः | शअ्रह- 

fafa पूवंवच्छाङ्किणः खाव्निदंणः | मनोऽस्य aadafeerta समानम् | सकल- 
प्रकाशनि्व¶णमिति । सकलः परिततः प्रकाशः परं तेजस्तदेव च निर्वाणसुप- 

शान्तरूपम् । अतुलमिति । तदतुलमनुष्णमणशोतं यत्तदित्यपस्कारेण मूलान्वयः | 

तच्छब्देनाहमर्थ ग्रहणम् | तस्यातुलादिरूपं परब्रह्मत्वमनेनोक्तम् | पूवे वच्छिखाये 

वषडत्यनेनान्वय इति ॥ ४१ ॥ 

न केवलमनयोरधंकथममङ्गोपयोगि । किन्तु प्रपञ्चयागइतप्युपयुज्यत इति 
दशंयन्नाह-एवमिति। परदेवतामतच्वं तावदिष्ाग्निरिष्यते। स चाग्निः 

सवाहाक्षतो प्रतिपत्तव्यः | स एव च प्रपञ्चयागहतेऽधिकरणं waft यत्र इयते 

त्लोमाधिकरणम् । स चाभ्निद्वतातश्वस्य साघधकाव्मनश्च सेदेनावभासान्मलिनो 
वतेते । तस्य शोधनं चात्मैव Saad न ततो भिन्रमन्यत्तदेव चात्मा न ततो 
भिन्रोऽन्ध इत्येवमवस्थापनम् । तत्र यङ्धेदनिवन्धनं स्थूलसूच्छादिलक्षणं प्रपञ्चवसु 

ae Cage भवति । नन्वम्निशोधनमपि तावत् खाहाक्षतावस्त्येव | यदुं खेति 
watt इत्यादि ।. नेष दोषः । क्मेयान्धोन्धामतया संहितयोः युगपत्तथाशुसन्धान- 
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मखण्डेकत्वरूपमेवेतत्। अतएवो्तं-सखर्गाव्मावध्यातता धामशाखेति । द्रव्यसंणो- 
धनाथस्येति। न केवलं कवच एवास्योपयोग इति भावः | होमद्रव्यं तावन्रपञ्च- 
रूपम् | तस्याखतभावे सट वाग्नौ होमः स्यात्! अवरप्रक्तितायाभैव च ब्रह्मणि 

विलापनसंभव दति तदापादनभमिह शोधनमभिप्रेतम् । मूले खगुणेः गुणत्रयानु- 

ag सकलं प्रतिमय्येत्यनेनैतदपि दशितम्! हरतोति शक्तिगोजं निर्वाचमिति । 
स्थावरजङ्गमाभिपूणभित्येतज्जगदिव्युक्तम् । निजविन्दुसन्ततााखिललोकख्ि- 
तोति । निजबिन्दौ सन्तत आत्मा खरूपं यस्या इति समासः | तादृश्यखिललोक- 
सितियेेति पुनः समासः | बिन्दुग्रहणं denna नादाद्युपलक्षणम् | अखिल- 

लोकस्य प्रतिमय्ये्युक्तस्य खि तिस्तन्माततयावस्थानं यत्र तदाखयत्वात्तत्तथोक्तम् | 
तदाषह-सवेलोकेति । प्रकरणादखतत्वसिद्िरित्यवबोदव्यम् ॥ ४२॥ 

प्रणवस्येति | न केवलं Aq एवास्योपयोग इति भावः । अरतरूपद्रव्योत्पाद- 

कस्येति । vafata तावद तं ana तत्तक्लिपिवणेतदर्थ॑जगदूपं द्रव्यमपि तत्- 
स्थुलाकारत्वादखतरूपमेव | तस्योत्पादकं प्रणवोऽनुज्ना्षरत्वात् | यदा श्रवतोति 
निवेचनं स्यात् । wad चेद भावनं स्यात् | अनेकाथंत्वादवतेः | तथाच वच्छति- 
अवरत्तणगतिपरोतोल्यादि | सवेभावकं इति च । ननु यद्यखतरूपमेव sacra | 
तदा शक्तिमन्तेणए तस्य शोधनासंभवः शुद्धोत्प्न्नतरादिति । नेष दोषः | सत्यप्यतत्व 
स्थावरजङ्मादिरूपेणान्यथाभिमानात् पुनः शोधनोपपत्तिः । ब्रद्मत्वेऽपि द्रव्यतया- 

भिमानादोमोपपत्तिरात्मन्रह्मतया मेदाभिमानाच्च तस्यापि शोधनोपपत्तिरिति | 

सूले श्रादैरित्यकारोकारमकारा उक्ताः | तपनान्तिकै रित्यग्नोषोमसूयाणां नेव- 
चय णत्तयात्मनां ग्रहणम् | गुणत्ान एते | तेरेव चास्य प्रपञ्चस्य भावः | खावर- 

जङ्गमाद्यात्मकं खरूपं त्कार णत्मा खजति । सवेधाप्यर्थानासुत्यत्तियोगादजख- 
fray | सन्ततमिति च aca: | अभिप्रायमेदमाह-प्रतिहोममिति | माटका- 
न्यासवदिति पञ्चागशदारं होमविधानात् प्रतिहोमं चाष्टात्तरादठत्तेरेतदुपपत्तिः ॥ ४३ 

सूले Bea इत्यस््राशनिवचनम् | रञ् हरण इति धातुरयमुक्घः | साधक- 
स्यानमोष्टान्यनिष्टान्येव | हरिहरेति हञादत्तिरेव । सा च सर्वानिष्टसंहरणाथति 
चार्थादुक्तम् | cara फडित्यनेन संबन्ध इति । तारश्च शक्तिरिति तावग्रणवा- 

दोनां पञ्चमन््रतया लिपिसंयोगेन प्रपञ्चयागाथंत्सुक्तम्। तेषामेव खप्रघानतयेक- 

aad यदा लिपिविोनोऽयमिव्यच्यते | सवप्रपञ्चस्य मूलमित्यस्य विनिधोगस्च- 
ना्थ॑म् | सकलयपुरषाथंकंरभे तदिति भावः । प्रपञ्चयागस्त्वसुनेति पूर्वक्रानुवाद एव । 
तस्य fea प्रयोगो ates इल्युक्तः। प्रपञ्चामको रित्य्थील्भ्यते ॥ ४४।४५।४६ ॥ 
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माढटकान्यासवदित्यात्ाद्यक्तरयोगेन लिपिन्याख उक्तः । यदुक्तं शदसविसगं- 
त्यत्रान्येशचेति। पञ्चाण्दारमुत्तममिति तिसप्तादिवारमधमादिकमित्यप्यर्थीत् सू 

चितम् | शद्ादिन्याकेऽपि समानभेतत्। अभिप्रायान्तरमाह -पञ्चःशन्मन्तैरिति | 
यद्यप्येक एवायं awa: किन्तु पञ्चाश्ञिपिवणेसंयोगभेदतः पञ्चाश्टेव मन्ता 

स्य॒रिति भावः । पच्चाश्दारमित्यस्याथौऽनेनोक्तः । यदेदहापि लिप्यपेत्तयेव पञ्चा- 
awa खप्रधाने प्रपञ्चयागे ad संभवतोति चावबोदव्यम् । प्रपञ्चयागखरूपं 
तावदेभिस्ततोयलिपिभिरिव्यक्तम् । तव माढकान्यासवदिल्यकारादिक्रमोऽत्रोचते। 
तदाद -प्रपच्चयागक्रममिति। सप्तग्रहमर्डलतरयादिहोममिति | तुशब्द स्य विशेष - 

सूचनाथेत्वादिति भावः। प्राणएजिहोतप्रपच्चयागयोरिति तदोयमन्ाभिप्रायम् | 
ऋष्यादिक मिति । ब्रह्मा स्याटषिरस्येत्यत्र विद्ठतरोत्येति भावः । मूलाघारेति। 
मूलाधारे चतुदेलपञ्चे कणिकातिकोणं तन्मध्ये शक्ति; हङ्ञेखा । तस्या मध्ये तदोय- 
विन्दुः वत्ताकारस्तवापि मध्यभागे मध्यादिपञ्चदिक्तु कुण्डानि । वच्छति च - शक्ते 
wafafavaafaarfe | मध्येन्द्रवसुशेत्यादि a अरग्नोन् प्रज्वाच्येति ¦ faefia- 
सखादहाकारगोचरतयोक्त एकोऽपि aq होमद्रव्याणां पञ्चलात्तथा विहतो wae | 

वच्यति च-कल्पान्ताम्निशिखास्फुरत् कुहर केष्वित्यादि । पादादिमस्तकान्तं 
व्याप्येति । तदाहतिमाह-खशरोरातमकमिति । परमा खतेनेव्यवरप्रक्षत्यात्मनेति 

प्रागुक्ञरूपेशेति भावः। रएकौोक्लव्येति + ++ ॐ sf afafa sad प्रति- 
पत्तिः | प्रणवेन परातभूतात् ख्वदेहादकारतदायरूपं वस्तुत्पाद्य शक्तया तस्य 

प्रतोतिसिदार्थान्तरताविलापनेनाषतात्कतामापदयय तदेव क्तमिति होम्यतया 
प्रतिपद्य परं ज्योतिषि जुहोमोति विनियुच्ञानः सोहं हंस इति तद्रव्याश्रयचिद्ूपं 
ततो विविक्तं प्रत्यग्बह्मरूपं विभाव्य खाडेति तस्मित्रेकवस्तुन्यगनो जुहयादिति। 

मध्याटिङ्घर्डेष्विति । मध्यप्राग्बारुणसौम्यदक्तिणङ्ण्डेषित्यथे; । शादयाकारान्त- 
मिति । पञ्चपञ्चभिवरशैरेक कपयथेशेति भावः । अरकारमिति। a Gagan वणं 
इति भावः । प्रणवशक्तिबोजाम्यामिति । प्रणवव्यापकेनोत्पादनं शक्तिन्यापकेन 

तस्याखतोपादानमिति भेदः । शरोरशब्देनानभिव्यक्तावयवसय ग्रहणम् | ताभ्या- 

मेव वर्णभ्यामशतपिरडमिति | अग्नोनेकोक्त्येति । कुण्डेको करणेनेति भावः | 

ॐ st अमिति कतदहोमहयेऽपि योऽवश्रेषितोऽकारस्तस्यायं होमो faafaa: | 

इत्यादिनेति । ae हंसः खारेत्ययमेव मन्तथेषोऽभिप्रेतः । नवग्रहन्धासमन्ते- 

निधिवहत्ेति। ॐ sf त्तं लं हं मरकतवर्णधिपतिं केतुं भगवन्तं परं ज्योतिषो- 
त्यादिरूपेण मन्ा्नानसुक्षम् | रएवमन्न्यादिमण्डलवरयन्धासमन्तैविधिवदित्य- 
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च्रापि द्रष्टव्यम् । ् रनोषोमन्यासमन्त्ाभ्यां vada चेत्यतापि समानमेतत् | 
मरुलमन्तादियोगसु सवंहोमेष्वपोष्यत vai सप्रग्रहन्यासवदित्यतरापि विधिः 

वदिति संबन्धं इष्यते । मणर्डलतयादिष्वपि समानमेतत् । प्रणवेन aaa 

भवेदिति aaq प्रणवसुच्चरत्रिति भावः ॥ ४७ ॥ 
इह प्रपञ्चयागे प्रणव शक्तयादिषु॒प्रतिपत्तिस्तावदुक्ा-्रादैखिभेदैरिति | 

न तु azaauy प्रतिपत्तिरिति प्रतिपादनार्थं पञ्चन्नानेन्दरिथावडा इत्याद्यारभ्यते | 
यद्यपि वर्णानां काननचत्तदय्ोव्यव स्थानसम्बन्ध उक्तः किन्लयभेबेन्द्रिय- 
सम्बन्धोऽपि स्यात्। ततर इई इत्यनयो श्वन्ञुषा सम्बन्ः। उं इति WaT) 
फट ट इति प्राणेन | विसगेस्य रसेन | एतेषां सर्वेषां ल गिन्द्रिथेण सम्बन्धः | तस्य 
व्यापित्वात् बहुवणेसम्बन्धसंभवः । वर्णा नाभेवेन्द्रियसम्बन्धात् तद्धा प्रसकलार्थं- 
सम्बन्धोऽपि स्यात् । ततश्च तथाविधेलिपिवरणैः सख्स॑बन्धात्तदिन्दरियगोचरं सटूरे 
भवसितरदपि va ag ब्रह्मा ग्नौ जुद्यादिति सम्बध्यते | veal चैतदुक्तम् | 
यत्तावदथानया पञ्चविभमेदभिन्नयेति वर्णनां पञ्चभूतरूपलवं तेषां weal स्थल- 
सच्छादिरूपत्वं चोक्तम् ate प्रतिपत्तव्यम् । यदाध्यालिकाधिदेवतविग्रहयो- 
waa काननछठत्तादिस्थानामेवापरिमितलं प्रतिपत्तव्यमिति सोऽग्निरपि ara 

एव । तस्य सुखमा तमेतद्दोमादिकरणएतेनाभिप्रेतसिव्यभिप्रायैण विशेषणमुक्तम् | 
समतव्येति । स्मतव्याश्ेषलोकशब्देन तत्तदिन्द्रियगोचरस्यैव ग्रहणम् | यावान् 

Aa TAA लोकस्तावाने वायं तत्तदिन्द्रियगोचरोऽ्थौ भवतोति तदभिप्रायः | 
यरैश्वरं तेजस्तस्मिन् ब्रह्माग्नाविति सम्बन्धः | देवतेबेश्र स्तदोयं faaad खरूप- 
मैव च तेजः । यदुक्तं-खरगात्मावध्यातता धामशाखेति। सदा सवत्र वतिनोति 
कालदे शाभ्यां तस्यानवच्छ्िन्रलसुक्तम् | aga—a इति परततं परन्तु तेज इति | 

अभिप्रायान्तरं दशेयति-एवं समन्कमित्यादिना | विदुषामयन्नसाष्यमिति। 

मन्त्न्धासजपयोगादिभिविंदितदेवतातसखतच्लदिांसः । अनेन तेरप्येवमवस्ेयं 

यल्ञेनानुसन्धेयमनुष्ठानावशिष्टकालेषित्यपि सूचितम् । मूले पञ्चन्नानेदन्दरियावदा 

इत्यस्यायमयंः | खोतरादो न्द्रियगोचर एवायं faa: प्रपञ्चः स च वैखरो वाच्य इति 
स्वेऽपि लिपिवरण्णः प्रपञ्चवदिन्द्रियसम्बदा इति । यदानाहतरिवादिविषयान्त- 

तया वणंसम्बन्धोऽव्र विवच्छते। तदाह-वाचकवगेस्येति। वायवाचकभेदेन 
वगंहयमिहाभिप्रेतम् | वाच्यस्यापोति । वगेस्येत्यनुषङ्गः। स च तत्वगणङूप 
इति तश्वगणस्येतयुक्ञम् । तदितीन्द्रियसम्बन्धमिति भावः । fafa वि्धेषाथः | 
समुच्चयार्थ वा | यश्च शब्दस्तथा चैतज्ञभ्यत इति भावः | तत्तदिन्द्रियगोचरमिति 
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श्रूयमाणमस्छश्यमानादिलक्षणम् | ततः प्रपञ्चमिति सूलाथः । आरात्तनं खवेमिति 
तदिशेषणम् । तद्व्याचष्टे -दूरात्तनमिति । दूरभवमिति aca: दृरग्रहण- 
मन्तिकोपलक्षणमारच्छन्दस्योभयार्घत्वादिति दशयंस्तदिभागमपि दभेयति- 
दूरमन्तिकं चेति । दूरमधिदेवतमन्तिकमध्यातमिति च द्रष्टव्यम् । alae 
भिरुभयथाऽप्यर्थग्रह णादेवसुक्तम् | घटादिविषयदशं नसमय इति प्रचुरसंभवादेतदु- 
पादानम् | खवणादिखमयेऽप्ये तत् सर्वमिष्यत एव । तत्वगणस्येति व णंविशिष्ट- 
स्येति च द्रष्टव्यम् । ननु कथं खस्मादुत्त्ति; कथं वा लय इति । तत्राहतशिवतच्छ- 

मिति खयमवाच्मवाचकं ब्रह्मेति यदुक्तं तदनाहतशिवतत्वमिल्यवबोदव्यम् | 

तदुक्तमधस्तात्-अधिष्टानसाच्िलच्णावनाहतशिव शक्तो अकारलचितार्थाविति | 
प्रमातेत्यनाहतदशायां न प्रमाढल्वमपोति भावः । तद्युक्त विशं प्रमेयप्रमाण- 
प्रमाटरूपाकविद्याणिवतक्छरूपमिति । प्रमाटप्रमाणदिक्रमप्रतिप्यथं च प्रमाढ- 
ग्रहणम् | तदिभागख ततेवोक्रः- तत्र मायान्तं मेयरूपमाव्मतन्ं सदाशिवान्तं 
amet विद्यातक्वमाहतशिवान्तं प्रमाटरूपं faaaafafa 1 अकारवाच्यायें 
इति तच्छप्रसरक्रमेण ae तदविभक्ततदाचकवणोप्रसरक्रमोऽपि सूचितः aa 
सदाशिवादौनामिहादिवणंयोगोऽपि लभ्यते | aga—ae सवाचकानि सदाशिव 
श्वर विव्यातश्छानोत्यादि । ननु तत्रेव तावत्तच्छानां रूपं सिद्ान्ततः किमिह 
तदभिधानेनेति। नैष दोषः। + + ~+ । परिणामिन्यपर शक्तिरिति घम्यभि- 
प्रायः। परशक्तिरनाहतं वस््विव्यवरग्रहणम्। परिणामसामय्येमिति धर्माभि 

प्रायम् । क्तकारतदथंरूपिणोति वाच्वाचकाविभागाभिग्रायम् । विमशप्रका- 
शाभ्यां वैति + + 4+ वैति । तत्तदित्चेप इति i मत्तः परिणममाना्थतया faa 

इत्यधेः | अन्याच्छादन इत्यनुवते मानस्य चिद्रूपाच्छादन इत्यर्थः । विषयसम्येषा | 
भवखितमिति चान्वयः। एतदुत्तरत्रापि समानम् । सवेविषयेषित्यवस्यितं 
परसिद्मेवेत्यनुषङ्गण सम्बन्धनोयम् । तत्तदवखितिव्यपगमेन विलयक्र मोऽप्यदध- 
नोय दति ॥ ४८॥ ४९ ॥ | 

मूले ब्रह्माकभिरिति प्रपञ्चयाग एव सच्छा प्रतिपत्तिरुक्ता। मन्कतग्नि- 
द्रव्येषु ब्रह्मतया प्रतिपत्तिरिय॑ भवति । मन्ताणामथंतोऽपि मह्ान्बहामन्ते 
रिव्युक्तम् । तदुक्तं -खेति ai इत्यादि । ब्रह्मविद्भरिति | देवतातच्छं ब्रह्म तदेवा- 
त्मानं विदद्धिरित्यथः । ब्रह्मापंणमिति साक्तादेवेति ओेषः। अभिप्रायान्तरमाद-- 
saan इति । सवषां वस्तुतो ब्रह्मरूपत्वादिति भावः ॥ ५० ॥ 

सुले एवं बणंविमेदभिन्रमिति प्रपञ्चयागोपसंद्वारेणाभिमतमन्वजपाद्यधिकारो 
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द्िंतः। वणेविभमेदभिन्रमिति। यदुक्ल--माटकान्यासवत् ara लिपिनेत्यादि | 
बाल्यादययवस्थायोगादृहस्यादटृटत्वम् | मांसान्तमन्नात्रतमिति जुगुणितलसुक्तम् | 

तत्तदिन्द्रिधेभ्यो न्नानक्रियाप्रसरणात् ata । अनेन होमदारा देहस्य तददिपरोते 
ब्रह्मानि विलापनसुचितमिल्यक्तम् । सुबिशदलवं निमंललम् । विमलधोरिति 
+ + + । वेजःखरूपो खयं भूतेति। तद् ब्रद्यैबेह तेजः । सवंमन्त्रं जपेदिति 
प्रपञ्चयागानन्तरं arate विन्यस्याभिमतमन्तोदयादयारन्धव्यम्। 

श्रभिप्रायभेदमाह- एवमिल्यादिना | तेजः शब्देनेह कलानां ग्रहणम् | तदाह 

--सकलौोकरणन्यासेनेति । परतेजसोति। तदुदरभाग इति भावः । ताभ्यामेव 
aqaifafa । सुषुख्राकारेण न्यासोऽभिप्रेतः । कारणशक्तिकबलोक्षतजोवामिति | 

सुषुम्नान्तगेते मूलाधार wasafat त्वामेव वणत्मकभिति । व्यापकेनेत्यव- 

बोदव्यम् | तावदलानोति दश्दादश्षोडशदलानि । न्यासेनेयं चिन्ता स्यात् । 
व्यापककलाय धृस््रा्चिंषे नम इत्याद्याः | पादयोन्यसिलेति । तच्चतुःसब््यगरेष्बिति 
भावः। एवं हस्तयोरित्यत्रापि gaa गलास्यनेत्ादिष्विति aaa | 
विसर्गादयकारान्तसखानेष्ि ति। सुखे काननहत्तेखेतदैलोम्येनेव्य्थः । शक्तेणान्त- 
कलान्याससु विकद्प्यत इत्यधांदवसोयते । मूलाधारे तिकोणकोशेषु शएक्तिकला- 

न्याः | मूधनि feed शन्तकलान्यासः । प्राणप्रतिष्टा चोभयविधा कारयति | 

जोवकलानाभिति जोवस्योपलक्षणएम् । तासामिति परस्योपलक्षणम् । पाशाङ्- 
quaTatfa | न कलाखेवेतद्योगोपि तु चटक्वमशिप्राणप्रतिष्ठासु वा कलाखपोति 
नेयम् । Maat न्यसित्वेति । यदादाषेव ad समुनिच्छन्दोदेवतमित्यादि तस्यैवानु- 
सन्धानाथंमेतत्। तेन aerate गण पतेरङ््था दिन्यासोऽपि स्यात् ॥ ५१ ॥ 

प्राणग्निहो तरप्रपञ्चयागशेषलेनेति खतन्तयोरभिमतमन्तरेषभूतयोरप्येतत् सं 

भवति | नन्वभिधायेति aa acfafeafafa | उच्यते | सशक्तिकमलामारन्यासा- 

दोनां तावदथानया पञ्चविभेदभिन्रथेत्यचाभिघधानम् 1 शद्वादोनां ag feafaua 

विदुषामित्यतन । वद्यप्येतदाव्येव किन्तु तस्यापो गतलेनाभिमान इत्यभिघाधव्य॒क्त- 
fafa बोदइव्यम् । खातन्त्णपोति । ननु खातन्त्ण फलसम्बन्धोऽपि aaa 

wa) यथा-विन्धासैरथ सजपैरिल्यादि । केशवादियोगे खोबोजयोगे च alta 
फलमित्यादरोति। नेष दोषः । aa तत्तदथिनां तत्तश्चासंजपादिकमभिप्रेतमिदह 
तु फल विथेषायिनां दशविधन्यास इति मेदः । aware इति केश्वादियुतः। 
णतिंकमलामारेशेति युतश््दोऽनुवतंते | कमला ओोबोजम् | मारः कामबोजम् । 

= ~ $ r 0 

एककश इति तेषां एथंगपि योग wat: । वाकारो विकल्याघः । सविसगे; सबिन्दु- 
‘Oe 
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सर्म मारकमलाशक्तियुतसेत्येषां योगः । तेषां TAM न ग्राह्य इत्येवं वा दशधा 

न्यास इति भावः । एथङ्निगदिता इति । न प्राणागिनिहोतप्रपञ्चसदहिततया किन्तु 
सखतन्त्रतयेति भावः | न्यास एवैवं स्यात् । प्रबन्धेन चेषामाव्रत्तिरिति केयम् ॥५२॥ 

मूले वेजःखरूपो खयं भूत्वेति प्रपञ्चयागस्याभिमतमन्रेषतया प्रयोग उक्तः । 
सखतन््रतया प्रयोग; प्रपञ्चयागस्त्विव्युच्यते। तदाह-समन्तकप्रपञ्चयागस्येति | 
विशेषत दति शदवादिन्यासादितोऽभिमतमन्तोऽप्यतिश्य उक्तः । waste यत् 

प्रपञ्चस्य यापको विनाशकः संसारविशेषस्य सम्प्रदूपस्य यापको नेता परस्य 
aw परो निषेदक इति योजनोयम् । परोऽ्थौ Maca) प्रकारान्तरेण 
विष्ठणोति--विपत्प्रपञ्चयापनमिति। मोक्तापेत्या विपतुप्रपञ्चो बन्धक + 
+ + ततृकार्यप्रपच्चः। परघेत्यधं;। अमन्तकप्रपञ्चयागपरतया विव्रणेति- 
भ्रमन्तरकप्रपश्चयागस्येति | AT: प्रपञ्चयागस्तावदेवसुक्तः | अथ द्रव्ये प्रपञ्चयाग 

उच्यते--द्रवयेयेथेति। तानोति द्रव्याणि । asst ततप्रकारः ॥ ५२१५४ ॥ 
षष्टपटलोक्तक्रमेणेति। तारादयैदशभिर्भेदेरित्यादुक्क्रभेशित्य्धंः । माठका- 

विधानेनाग्िजननं पूजा च । तदुक्ल--इताचंनाविषो माटकोक्ताविति। aa कला- 
युम्मशश्चाटवर्गानित्यावरणदधे प्रतिवणेमावाश्टाच्तरयोगो विशेषः । सन्वितम दल्ये- 
भिस्तृतोयलिपिभिरित्येतदिदानित्यथः | अभिप्रायान्तरमाह--बोजेनेति ! जुहयाच 
चतुर्वारमित्यतोऽर्वागेतदर्थादवसोयते। संख्या तु सचतुश्चल्ारिश्दारमिलयुक्तैव | 

यद्या विच्रान्तिकमिति साध्यमन्तरस्य पोटप्रूजादिकं adenfe qaa पञ्चविंशति- 

संख्यं इत्ेत्यतो Aga तत् सवं Hal ततो गण्पतिमन्तेणए चतुर्वीरं होमोऽयमभि- 
परेतः। ततः पूवंमयं बोजेन ज्वा च होमो भवति। पञश्चादिभूतिमन्ेणापि 
सक्लदोमः स्यादिति । मूल एकाहच्येति माटकादच्यभिप्रायम् ॥ ५५॥ ५६ ॥ 

नियुताधिकलक्तसंख्यमिति। नियुतं विंश्तिखहखम् । लक्तसंख्यमिल्येव वा 

पाठः! मन्त्रोत्यनुवादः। अभिप्रायान्तरमाह-सि्िकामस्येति। स afeal 

सकलसिदिमवाप्येव्येतरभिप्रायभेतत्। वाञ्छायोग्यामिति। युतार्थायभिमत- 

विशेषप्रधानाभिति भावः। सुक्तिकामस्येति। परतरं च परत्र यातोव्येतदभि- 

प्रायम् | सिदिपदमनुषन्यते । प्रणवादिलं षवंमन्तेषु नित्यमिति तत्पुटनसुक्तम् | 
माढकाष्ठत्तिभिरिह सव्र लक्षादिसंख्या भवतोत्यवबोदव्धम् ॥ ५७॥ 

एकरहिकेति पञ्च शतायपि ग्राह्यमेव । अभिहठत्तिराठत्तिः | विक्लतिमिति qz- 

श्रहादिकारितामिति ओेषः। प्रकोप इति शरोरन्द्रियादिविक्रियाेगः ॥ ४८ ॥ 

दादशसहखमथवेति पूर्वाक्षशेषः एव । वतदाह-होमविधिभिति ॥ ५९ ॥ 
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अयथाप्रतिपत्ति प्रजपादिति। तत्तदिदहिता प्रतिपत्तिय॑चाप्रतिपत्तिः। न 
तधेत्ययथाप्रतिपत्तोति क्रियाविशेषणं faq सहखघच्येति सहस्रावरच्येतय्थः | 
वस्तुशब्द द्रव्यवचनः । रातौ तिलदहोमश्रेति + + + दसिंहयोगश्चेति सूचित 

इत्यनुवर्तते | afamatafa दुरदेवतादिकारिता इति शेषः। सापस्मुतिरित्यप- 
ख तिरपस्मारः | शपभवानिति गुवादिकोपक्लताः णपाः। मृजे यो मन्तोत्यनु- 

वादः। शअ्रभिप्रायान्तरमाह-मन्तोति। सूचित इत्यनुवतंत एव । मूले मद- 
दृद्धयति। महत्या ऋद्धाल्यथः | ad agua awa + + +n ६० -६२ ॥ 

सद्रन्येरिति सदहिदरव्येरिव्ययमनुवादः1 अभिप्रायान्तरमाह-सद्रव्येरितोति । 
समुचितद्रव्यविशेषसदहितेरेभिरिव्यथं;। तत्तत्कमंयोग्येति। यथा + ~+ + 
कायत्यत्र व्यच्ननरश्िथिलोचार्शेन माच्रापूरणमित्यवबोदव्यम्। योग्यपरिमाण- 

मिति संख्याभिप्रायम् । जुहयादिति च संवन्धः ॥ ६४।६५ ॥ 

aa शितधोरिति महद वधानसुक्तम् । न्यासोकतक्रमत इति तत्ततृख्धानं 

भङ्क्ताभङ्क्वोति भावः! dfafa लिप्रमित्य्थंः। विधिना तेनेव ata 
वैति | सप्तरातरं तिमधुराक्तया लवणपुत्तल्या वेत्यथ; ॥ ६६ ॥ 

पञ्चाशदोषधिविपाचितेति। जनिते कुण्डाग्नौ घटे पञ्चगव्यं यौजयिल्वा aa 

वर्णौषधोनिं्तिप्य यावत्तसिन्नग्निरुत्मयते तावत्तत् पाचयेत् | तस्मिन्नमौ होमः । 
तदापि पूजादिसवें कर्तव्यमेव । तद्यावदधस्म संपद्यते तावन्ुष्णोमवसखाय 
तस्मिन् भस्मनि विधिनाभिसम्च॑नं जपश्च भवति । जपोऽप्यस्येव मन्वरस्यैति 
Sau. विधिनेत्येतत् सूचितम् । वर्णौँषधोनां तत्तदर्णेन संपूज्य जपः कायः । 
फलविशेषापेक्तायान्तु तस्मिन् भस्मनि तदनुरूपमन्स्य यन्त्रविलेखनं पूजा तस्ये- 

वायुतजपोऽपि कायं इति ॥ ६७ ॥ 
मूल एकादशाधेकरिकषव्येकं पदम् । सर्धकादशकणिकामित्ययेः। अभि- 

प्रायान्तरमाह- एकेति | TANTRA सार्घदशग्रहणम् | दशाधं कणिकां दद्यात् । 
सेका दचिणेत्येवं योजनीयम्। अर्धे्॑पञ्चकणिकेति । सा्धपञ्चग्रहणम् । दि 
कणा च साधति | सा्धदिकणिकेत्यधं; । निजैष्ठितमिति द्रव्यप्रपच्चयागोपसंहारः | 
तथा प्रपञ्चथागादपि करप्रचेया इति सम्बन्धः । प्रचयनसुपाजंनम् । यथा करेण 

SAMS: फलान्युपाज्यन्ते तददितोऽपोति भावः । MATA 
चानेनोक्तम् ॥ &८ ॥ ७० ॥ 

इति प्रयोगक्रमदोपिकायां सप्तमः पटलः | 



अथ अमः पटलः | 

लिपिरेव परटलदयेऽपि प्रतिपाया। अत दह प्रकरखसंगतिरेव वक्तव्ये 

त्यभिप्रायैणदह-प्रपञ्चयागादिति । कमगोपनाथंमिति। परमरहस्यत्रादनयो- 
रितिभावः। मरूलगताथशब्दा्धोऽप्यनन्तरमिव्यक्तम् । ae विदुषां हितविधय 

इति । afa खगं इत्याय॒क्तविदामित्यधे; । अभिप्रायान्तरमाह--एदधेति । मूले 
बद्ध्वा पद्मासनमिति तदुचिततया विशेषत आसनसुक्तम् | यदा खतन्त्प्राणामिन्- 

होतापेत्तमेतत् । सखरासनपूजनमिति ++ +e 

मूले शक्तेः सन्त्लनिवद्धमध्यमित्यग्निहोत्रानुसन्धानसुक्तम् । शक्तिः ERT | 

तस्याः aa ह कारः | तेन निबद्धं day मध्यं यस्य तत्तथोक्तम् मूलाधारमित्यनेन 

सम्बन्धः! तस्या एव माया ईकारः स तमोरूपः रजो रेफरूपं ताभ्यां परितो 

वे्टितम् । प्राग्र्तोनिलदित्तु गतास्िकोणस्याखथो यत्र तत्तथोक्तम्। तिकोणमध्ये 

हकारः । चिकोण्बहिमायारजोषष्टनं तदन्तरेव वा । जटरं मध्य इति जटरस्य 

मध्य इत्यर्थ; | तदभिप्रायमाह-अशनकाल इति । वच्यति च-अनुदिनमसमुना 
भजतामिल्यादि । योगकाल इति प्राणाग्निहोवहताभिप्राथम् | नाभेरित्यत्र निष्कषे- 
arg नाभिलिंङ्मिति । लक्तणयैति भावः । तिकोणान्तर्भाशे शक्तेविन्दुस्तदन्तरेव 
कुण्डानोति Faq | तदु्नं-मूलाधारतिकोणशक्तिषिन्दुमध्येव्यादि । कुण्डेरित्युप- 
afaafafa शेषः । अनारतसिव्याहोमान्तमिव्य्ं; । अभिप्रायान्तरमाह-अने- 

नेति । क्रियादिशक्वाव्मनेति पञ्चदच्यात्मनो ग्रहणणथेमेतत् । क्रियामेदा एव हि 
पच्च aaa: | ् रादिशब्देन ज्ञानेच्छादिग्रहणम्। तदुक्तमघस्तात्--ज्नानक्रियाशक्तया- 

त्मकः प्राण इति । प्राणनामेवाल्नाम्निभावः । तेषां समश्टिरेकोऽग्निरिति चाव- 

VIA | समतलग्जुतलमित्यधः । अभिप्रायान्तरमाह-समो जीवस्येति, 
सं  इत्याभ्यासुभयोग्रंहणमित्यथं;। तदुक्तं खेति सर्गः खेति चात्मा समुक्त इति। 
तयोरेकतच्छमेव प्राणरूपेणाग्न्यामनावस्ितभित्यथाद्वसोयते । प्रपञ्चयागे तु 

समोह व्याप्ततयावखानमत एव लभ्यते! तथोरेकतक््े fe स योगो भवति । 
तदु्लं-सर्व॑त्र वतिन्यथ इत्वा ब्रह्म इताशन इति । मूले योगौति प्राणगिहोवा- 
धिकायंभिप्रायम् । सिद्धय इति । ते रतैरित्यादिसकलपफलाभिप्रायम् ॥ २ ॥ 

मूले मघ्येन्देल्यादयभिघानं वैदिकपच्चाग्नितयेषां प्रतिपच्यथेम् | कुण्डनाम- 
कथनमित्यभिप्रायान्तरसुक्तम् ॥ २॥ 

मूले सकल प्रभाप्रभवकादिति | सकलानामकंन्दादिप्रभाणमुत्पत्तिखथानमूता- 

feud; । कल्पा्कादिति । प्रलयकालोनादिव्यादृदादशणान्तस्धादिवय्ः । भराखा- 
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वितां जुह्यादिति च सम्बन्ध; | अ्रखूतमयोभित्यानन्द एवाख्तं मवति । fafe- 
वारकौऽग्निरिति। तदाद-अानन्दमयोमिति | मूलेऽच्छामिति । निमेलामिव्यथेः | 
fafa प्रतिङ्कण्डं क्रमतो इतावकाशोऽवरिष्यत इति सूचितम् । तदभिप्रायमाद 

-तितोति। कल्पान्तागिशिखास्फरत्कहरकेषिति । मूलाधारे तावच्चिदग्नि- 
वतेते । तदुक्त तस्याधस्तात् तिकोणभममित्यादि । तस्य पञ्च शिखा एव पञ्च- 
कुरण्डोदरेषु स्पुरन्तोति भावः ॥ 8 ॥ 

are इति वण्होमानन्तरं गरहद्ोम उक्तः । पञ्चानामग्नोनाभेकोकरण- 
मथंसिदम् | अताभिप्रायान्तरमाह--नवग्रहदहोममिति । अन्द्यशवरगेति दितीय- 
होमः। तिति ठतोयहोमः। मन्तीति चतुधेहोमः। अयं पञ्चम इति daa 
्तादयग्रहणं प्रतिलोमप्रयोगाभिप्रायम् | पश्मेदो Mae: । व्यापकस्पशंसंज्ना इति 
स्षाद्यानां वि्रैषणम् । अभिप्रायान्तरमादह--व्यापकेत्यादिपदेरिति) खराख्या 

इत्येतदाटिशब्देनोक्तम् । सुमतिरिति मन्वप्रयोगाभिन्नत्रमुक्षम् । अभिप्रायान्तर- 

माह-परमानन्दतच्छविद्धिरिति ॥ yng ॥ 

मूल इत्येवभित्युपसंदहारः । दिनादाविति। प्रातरिव्यधंः। शताधेमिति। पच्चा- 

श्दारमिव्यथंः | वणसंयोगतोऽष्टाच्तरारत्ति रिथसुक्ता । तदुक्तं -पञ्चाशन्मन्तेरिति । 

यदा माटकाव्रत्तिरियमभिप्रेयते | aaa प्राणगिहो त एव संभवतोत्यवबोदव्यम् | 
गुणफलमिति । प्रधानफलं तु वच्यति-निल्यानन्द मयस्त्वनादिनिधन इति ॥ ७ ॥ 

मूलेऽन्त्ययेति कुण्डेषु तेषु क्रमादिलयक्घस्यैव विणदोकरणम् । अभिप्रायान्तर- 

माद-दशभिदंशभिरिति। अन्यः चकारः! वर्गान््या मनणशजडाः। असिति 
faut; | वामञखवणमूकारः। असिता लकारः । अ इत्यनुखारः। हलयुतेति 

हकारलयुतेल्यथंः। चरौ इत्यौकारः। परा + + कारः । फादिपच्चकं फथट- 
BUI) वगादिकाः; पतरचकाः ॥ ८॥९।१० ॥ 

ara मध्यखितेऽगनाविति तस्मिन्नेव qusa प्रतिपत्तिरुच्यते। ब्योरा 
शनब्दमध्यसितैऽम्नौ इनेदिति सम्बन्धः । तन्मात्राणां स्यूलभतेवेद होम उच्यते | 

सकलजगदोमसिदिरेवं स्यादिति। प्रपञ्चयागेऽप्येवसुक्तम् - पच्चन्नानेन्दरियाबद्ा 

इत्यादि । खेनेव रूपरमित्यग्नाविति प्रक्षतापेक्तम्। श्रग्निना सह रूपमित्यथः | 
श्भिप्रायान्तरमाद-- व्योन्नेत्यादिनेति। waren इति। qaaadta- 

मिल्यु्ञानामिल्घरः | कथमविरतशब्देन सामान्यमुक्तभित्याहाविरतमिति । स्पर्णा- 
दिष्वपि समानभेतदुद्रटव्यम् | se ata शब्दमिति प्रद शेनांम् । तेन तत्त- 
इगभाजामिन्द्रियादोनामपि ged भवति। तदुक्तम्-श्राकाशथन्दसोतेत्यादि । 
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उभयरुचिरुचिरेष्िति कुण्डेव्ित्यधांइवति। तदिहणोति-चिदानन्दाव्कषेति | 

चिदामकः कल्याग्निः म्ूलाधारगतः अआनन्दत्मकः Tal दादशान्तगतः 
ननु तस्यापि चिदाककत्वसुक्तम्- वि द्रूपात्सकलप्रभाप्रभवकादिति | नेष दोषः 

MI स्ृ्टामखूतमयोमाखावितामित्यभिहितत्वादिति । उभयो रुचिभो 
रुचिरेष्िति विग्रहः । कल्ान्ताग्नियोगेऽपि कुण्डानां कल्ाकं प्रकाश्योगादतोव 
परिदोप्षत्वमनेनोक्तम् | पुनरप्यभिप्रायान्तरमाह-उभयरुचिरुचिरेष्विति | चिदा- 

नन्दात्काग्नोषोमदोत्ेषित्यगनोषोममन्ताभ्यां asia: सचितः । अ्तरौघेरिति। 
समस्तया माटकयाष्टमो होम इति भावः! Aa स स्यादिल्युपस्कार उन्तरपदेन 
चान्वयः । सर्वेषां Aaa प्रतिमधनं होमतो विलापनं तेन समुद्धासितोऽ- 

परोत्ततया प्रकाशितो ब्रह्मलच्चणः प्रत्यगात्मा यस्येति समाप्तः ॥ ११॥ 

सतारशक्तयादोति Ufa AAMT प्रपञ्चयागश्चोक्तः । प्रणव- 

शक्तयादयनन्तरमित्येभिः ठतोयलिपिभिरिव्युक्तमाटकाग्रहम् । मूलमन्रादियोग 
उक्त इत्येतदृग्रहणं च । सूचमाताक्षतिरिति। यदेदाथष्ु qaaquaagaia 

चिन्मात्रं तदाकारः | नित्यतनुरिति तस्यैव विग्रहल्लातरिल्यतनुलवं a2 afar + 
तनुरिति। तदृक्त-मांसान्तरमन्नाठतं दहं तत् त्रमिति । अनयोरभिव्रायान्तर- 

माह-स्जमावराक्लतिरिति + + पूबभेवोक्तमिति। कथमिल्याह-खयं च 
वम॑तोति । aesi—uawad सूचितमिति । ध्यातस्यैव फलत्वादिति नित्यफल 
एव नियमादिति भावः । अनेनेति सूत्रमातराकतिनित्यतनुश्च भूयादिव्येतदभि- 
प्रायं सकलापत्तिरपि फलमेवेयते। अस्य शकत्तित्रमिष्यत इति कतस गक्तय(पत्तेर- 

भिहितल्लात्। घत एवोक्त परमां विभूतिकाष्ां ata दति॥ १२॥ 

समुचित्येति तथानुसन्धानस्य कायंलादिति भावः। मूले कल्पादित्यसुख 
दति पदं मुखशब्दोऽग्रवचनः। चन्द्राकयोग्रंहतया मण्डलतया चान्तःस्फुरणं 
भूततत्कायेखकलजगत्तद गन्त गं तब्रह्मादि मूर्तीनां दितोयोमभाजामप्यन्तःस्पुरणं 
भवति। संहारोन्मुखतया disarm वेतदिवच्यते। कल्यादित्यसुखादि- 
रूपत्वेऽपि तस्य कलितत्वादसतुतस्त॒ तदभावादन्यक्तत्वं लिपिसमटिलादनण्वरत्वा- 

चाच्तरत्रम् | तेजोदयोव्यत्प्रभ इति + + 4+ नित्यानन्दमयस्त्विति तत्राप्यन्तर- 

रूपसुक्तम्। यः स्यात् स हंसातक इति । हंसशब्देन हंसः सोहमधेरूपं देवता- 
qa ब्रह्मोच्यते | य एवमनुसन्धानदृदृतया स्यात् स हंसखरूपो waaay: | 
अचर Wate दशयति विष्खादिक इत्यन्तेनेति ॥ १२॥ 

मूले अनुदिन्भिति। प्राणाग्निहोतरान्तरारम्ध; । तत्राभिप्रायभेदमप्याह- 
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उक्तेति। अस्ति ह्यशनकालेऽपि प्राणाग्निहोत्रम् ततरोक्तप्राणाग्निहोत्रयोमिनाभे- 
वाधिकारोऽप्यनेनोक्त इत्यथ; । अनुदिनमसुना विधिना देवतां भजतामिति सोप- 

सकारमन्वयः। waren: स्युरिति । प्राणपानादय एव गाहपत्यायग्नयो भाव- 
नोया इत्यं; | केचन मन्वा इति । यथान्नं प्राणमन्रमपानमादरित्यादि । यद्यपि 
मूलविवरणपूवेकं प्रयोगक्रमो वक्तव्यः किन्तु प्रयोगक्रभे प्रतिपाद्यमाने मूलोऽ्थौ- 
ऽपि स्फुटो भवेत् । न विवरणापेेव्यभिप्रयन्राह-अ्रयमतरेति। खेषटदेवतेलयुप- 
सितेऽशने पादप्रचालनमन्ताचमनपूवंकभेतद्नवति। लिपिन्याससतु प्रागुक्त एव- 
भोजनकालज्ते समस्तस्येत्यादि । इत्यारभ्येति। यथा-अखद्वायामपाने निविष्टोऽख्तं 

लुहोमोत्यादि। दक्तिणोत्तरेति षष्ठमन्वेणपि मध्यङ्कण्ड उञ्वलनम् । सप्रणव इति 
सखाभोष्टमन्स्यापि यन्लिपिपद्यकणिकायां कल्पनोयम् । परिषिच्योपस्श्येति 
खकल्पक्तरोत्येति भावः। ओोन्तदुब्रह्मेत्यारभ्याचमनमन्वः। ॐ TT प्राण 

इति । मूले तु गच्छलित्यन्ते तदन्ते खा कारोऽभिदहितः। मन्तविदामिल्यनेन 

तु मन्तशेषोऽपि सूचितः । नारायणेत्यत्र खाभोष्टटेवताख्या चतु्येन्ता WARM । 
म्ले पञ्चाग्नोनित्यादिना पञ्चाग्नोनाभेकोभाव उक्तः। ततः पञ्चाग्नौन् संयुक्त 

रोचिषः स्मरेदित्यन्वयः। तदर्थौऽग्नोनेकोकल्लव्योक्तः। aa गाहंपत्यादिकमिति 
पञ्चानामग्नोनां प्राणानां च समासेनोचारणम् । ततो हिरस्यादिसमासपूवे वणे- 
शब्दोचारणम् । शचयः पावका अग्नोनित्याद्युपचयं तन्तमुचारणं चोक्तम् | 

मन्तं सवंमनुक्रम्येति ऊध्वादिसा[खाहा ?न्तोचारणमुक्तम् । जिह्वाः संसमल्येति 
तासामनुसन्धानसुक्तम्। वहरूपां तु सङ्कल्प्येति षष्टो प्रधानजिद्दानुसम्धेयोक्ता 

इत्येव॑विधानेन sarge aul gata योजनोयम् । मूले पचाम्बन्ते खाहाकारः 

प्रकरणसिद्च vata Haq) ब्रापूणमिति पूर्ण्णन्तमोषत् पूणमिति वाधेः 
उपस्पृश्य विधानत इत्येतदधंमाह-गण्डषादि कमिति । दष्टिरसोत्यादि aa 

मन्तविदामिति सूचितभेव । उदयं चिवमित्यादिनेति । उदयं तमसखरोत्यादिना 

fad देवानासुदगादित्यादिना च ऋड्मन्तेशित्यथंः। We आरभ्येव्यस्यायमथः | 
तमग्निमात्मानं खम्रूलाधारगतमपि तत अरारभ्यामस्तकमादादश्न्तं स॒च्मस्ता- 

कारेणानुस्मरेदिति। अ्रताभिप्रायसेदमाह-अ्ध प्रणवेनेति। मलादारभ्येति 

दादशान्तख्ेन्दुमण्डलान्तमूलाधाराग्न ¦ सच्मशिखा रूपेणोद्गमनसुक्तम् ॥१४ -२१ 

तेतन्नसंन्नकमित्यनेन तस्य व्याप्ततयानुसखम्धानसुक्तम्। क्षेत्रसंन्नितमसुना 

मस्तकसुद्गतमपि व्यासदिसप्तभुवनामकसुक्षष्टोमतर्पितमनुस्मरे दित्यथं; । प्रकति- 
स्मिति vacate प्राणदिभावोपपत्तिरिति भावः। आद्यमिति साक्तात् 
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देवतातश्वमेवेति भावः । अनन्यमित्यनारोपितरूपम् । पञ्चाननेति पञ्चाननानि 

कुण्डानि । तेष्वग्नय एव रसना fury दत्तेन प्रक्लतमयतया शदेन सात्रा- 

aa तदुचितदविषा तथा मुक्तेन खरूपानन्दपयन्तं व्या्िसुपगतेन तपिं तमिति 
व्याख्येयम् । केन तपिंतमिति । साधकेनेत्यर्थाद् गम्यते । अतकिं तमिति । aai- 
यितुमश्कयम् | युक्तिभिरपरिच्छेदययमित्यथंः | आत्मरूपं कहेचकन्नमिति i हंसः सोह- 
मर्थभूतमित्यथंप्रतिपत्तिमात्मतोकम् । प्रकषतिखमिति । ततर सोभेऽग्रेणावैशनम् | 
पञ्चाननाग्नोति पदेन तस्याब्रस्य तच्छ्िखादारतां प्रज्लत्यवस्थासुपगतस्याख्ततया- 

खावणं तेन तस्याग्ने: सन्तपंणं चोक्तम् | व्याप्ठदिसपेति पदेन तस्य तदखतसंपकंतो 
aaa ॒व्यापिरप्यक्ता। प्रणवो मन्तसु मन््विदामित्येव सिष्येदिति 
चेत्रज्नसं्नकमसुभिति शोकेन सह सम्बन्ध इत्यारभ्येत्यादिनेल्येवसुक्तम् ॥ २२॥ 

सच्चिन्तयेति vee दशयति- माटकयापोति। यत्तदविस्तस्मिन् Fan 
इतं तमेवं तर्पयदतेते तत् पुनरखतरूपाणामक्तराणां शताधेमयेना्भसा वसिक 
सिच्वेदिति व्याख्येयम् | मूलादारभ्येल्यादयुक्तावस्यवैव दाद शान्तां माटकया TET 
रूपेणारूतासखरावणमेतदभिप्रेतमिति विवरणाशयः। तैजंश्वेत्यक्तरेजप उक्तः । 
प्रयोगान्तरमाद-- तत इति । BA जघ्वैत्यत्रोपसंहरेदिलध्याह्ायेम् । अकुटिला- 
न्तराधिः; भोज्यानि नित्यं मजन्नित्यनेन संबन्धः । मध्यशरोरमन्तराधिरिलयच्ते। 
सोऽकुटिल ऋलुयस्येति समासः । भोजनोचिततयासनमनेनोक्तम् । alana 

नल इत्यग्नोनां Gaara लोकिको सन्दोभिरुक्रा भोजनोचिततयावस्थानेनोक्ता । 
सायं प्रातरिति । नक्तं दिवा चेत्यधंः। प्राणो न प्रमदोदरं प्रविश्षतोति। य एव- 
quafas प्राणाग्निहोतं नियभेनामुतिष्ठति स ga: प्राणो सन् सिधा उदरं गभ- 
तया न प्रविशति । पुनराहत्तिहोनां सिद्िमेव प्रपद्यत इति aera: ॥ २२ ॥ 

मूल इति तवेवि माटकोपसंहारः। विरि्चेत्यामन््णम् । तदादह- शाङ्गी 
ब्रह्माणं प्रत्यारहेति। मूले शस्तरादोत्यागमकाव्यादिग्रहणम् । ठैरुपदिताः सवं 
विकारास्तदाष्यार्थास्तेषां सङः समूहो वाचकवाचयप्रपच्चः । तस्य माता जननी 
सूलप्रकतिः। विश्वखितिलयसगंकरोति + + + ॥ २४ ॥ 

aa इति जगदनुषक्तामित्यक्तानुष्टानोपसं हारः । तामिमां वणंमालाभिल्युक्त- 
प्रकारेण न्यसेदिति योजनोयम् । वडवचनं विसूत्वभिप्रायम् । तदाह- सर्वान् 
प्रलयाहेति | mpage: | जगदनुषङ्गो व्याधिः । यदुक्तं -सषडद्गशरेदणास््रायु- 
पहितेति। satan वर्णः स्य॒रित्यादि च ॥ २५॥ 

वणंमालाग्रहणाशय इतीरितम् । इतोरिताणमालिका कऋमोत्कमक्रम- 
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गुरिता मनुप्रतिपुटिता मन्िणामभोशटसाधनविधयेऽक्मालिका भवेदिति योजना। 

AMARA क्रमेण गुरितेति। शगुणनमिह दिरावतंनम् । तत् प्रथमं क्रमात् 
पुनरत्कमाच क्रमेण भवेदिति भावः | मनुप्रतिपुटितेति प्रत्यक्तरं मन्तेणाभिमतेन 

प्रतिषुटनच् कव्यम् । प्रतिपुटनं चैतद ण्दयापेच्तया सक्षत्मयोगरूपभेव न प्रति- 

वणापैत्तया दिःप्रयोगरूपमिति ज्ञेयम् । यथा मन्ताकाये मन्त इकार इत्यादि | 

aa विरेषभुपदिशति--्रत्तमालाया इति। मैरुतेनेलयक्तरमालानां महद त्तं 

मध्ये न्यस्यते। whats, मन्वसंयोग इति । तग्रतिपुटनाभिप्रायैरेति 

भावः। मन्तिणमिल्भिमन्वजापिनामिल्यथं; | अभोष्टसाधनविधय इति । whe 
सिद्धय इति भावः | इह लिपिवर्णः शतं संपदन्ते । agate मन््स्येकश्तमा- 
ata: स्याटेवमक्तरमालाया anata: कार्येति ॥ २६ ॥ 

मध्ये वद्यक्तरयोरिति | ननु माढकाप्रकरणसुपसंहतम् । ततः कथं तत्परल- 

शेषतयाऽयमारम्भ इत्या शङ क्याह--सरस्रतोदेवत्यामिति | अवश्यं कचिदक्तव्य- 
मेतत् । तथा चायमेव तदवसर उचित इति भावः । सदवदवाग्बाच्राणोति दव 

इत्याभ्यां सहितानि दवाग्बा saute: । चन्द्रयुगमिति। चनग्द्रहकारः 
तदुहयं खाषहाकार इति यावत्। ऋषिप्रसुखा इति ऋषिच्छन्दोदेवताः ॥ २७ ॥ 

Rata ओओतनयननासानां दयं दयं ग्राह्यम् | अन्धुः ग्यम् । AW सुतं 
say देवतां ध्यालेत्यादि सवेमिह योजनोयम् । चतुमृतिंषु हरमायासमस्तयोगे 
वदेत्यादिपदयोगः स्यात्। करन्यास प्रणवपुटितैदशभिर्व॑रेदेक्िणाङ्गुश्टादि- 
वामाङ्गु्ान्तमङगुलिषु न्यासः । पञच्चपदान्युभयाङ्गुष्ठादिकनिन्तन्यासः | 

देहन्यासे मन्तन्याप्रावसरेऽयं न्यासो भवति । खष्टिन्यासोऽयमुक्तः | facta 

संहारः | नासादिनयनान्ता fafa: । ईखरपुरुषाट्रप्रक्तयोऽत्रतच्ानि । वदा- 

दयष्टवरंदंणाङ्गन्यासः BEAT aa तच व्यापकं चेति विशेषः। भूषणावरण- 
न्यासानन्तरं संपूज्य जपः युनर्गणितयोगादि सवै Raa) सामान्यपटलोक्ता 

न्यासाः Bas काया इति युक्तम् | स्वैर दणाक्तरयोगो विशेष इति । खरणुटितेरय 
इल्भिरिति माटकाङ्गन्येव रस्या wari waa alfa सवन्नादि- 
योगः । अभिप्रायान्तरं दशयति--अद्गानोति । अङ्गेषु मन्योगः सूचित इत्युपरि 
संबन्धः | यथा अकखगघङ आं वददृदयाय नम इत्यादि ॥ २८ ॥ 

मूले भवभयानां afgatfa विनियोगोऽपि सूचितः ॥ २९ ॥ 

अच्तरलच्तमिति | पुरञ्चरणसुक्तम् ॥ २० ॥ 

माटकोक्तविधिनेति । até विनियुज्येत संबन्ध; । अक्तयाम्बुज इति + + 

OR 
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4+ शक्तेभिरिति भेधादि नव शक्तय उक्ताः | पोठमूर्तिमन्वाविति । वर्णनासनाय 
नम इति पोटमन्तः + + + मूतिंमन्तः। aa मनोजदूर इति कामविव- 
जिंतः। वनितां aaa वागधिपेल्यवगच्छन्निव्यन्वयः ॥ २१ ॥ २२ ॥ ३२३ ॥ 

न्यासाज्ितमिति | न्यासेऽपि सदस्ववारमियते । aafaa अप इति तथेति 

सहसखपदानुकरणाथं; | तथाशब्देन ध्यानं वोक्तम् | बालया aia बालायोगोऽनु- 
लोमविलोमवालापुटितलं वोक्तम्। aa हदयदयस इति हदयमावे ¦ चतुर 

SY को + + HAMA ब्रह्मा ॥ २४॥ २५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 

भादयन्तप्रणवरति मन्वान्तरसुक्तम् | अआदिप्रणवगाया अन्तप्रणवगायाञ्च शक्ते 

मध्यसंस्िता ava एकारः तारशक्तिवाग्भवशक्तितारा इत्यर्थः | भुवि भजमान- 

पारिजात इति | yaad तावद्वजतामभिमतफलदतथा पारिजातदत्यथे; ॥ ३९. ॥ 

नवक इति दक्शखुतिनासादयवदनगु्यपायनां ग्रहणम् । दच्िणाङ््गुष्टादि- 

वामाङ्गुठान्ताङ्गुलिषु तलदयै युगपच्च कारन्धासः। सुषुन्राग्रादिषु खष्टिः 

पा््वादषु संहारः नासादिख्युत्यन्ता fafa: । परमास्मेष्वरपुरुषाष्प्रक्षतयोऽक्तर- 

aaa पूवैवत्पदैदग्णहत्तिन्यासः। अङ्गानि षट्क्रमादाचेति वाग्भवेनेषैत्यर्धः | 

अभिप्रायभेदमाद-रें हामिति । तदा च तब्यक्तेन तैनाङ्ानोत्यवनोडव्यम् ॥४०॥ 
भसितं भस्म । रहासः शिवस्य हसितम् । सवंषामवदातेत्यनेन सम्बन्धः | 

विद्यावोशेति । दक्तिणवामाघः करयोरेतदुभयम् | विद्या ज्ञानमुद्रा वा । अमृत 
मयघटाकश्षगिति दकिणवामोपरि करयोः । भवदभिमवप्रा्षय इति सकलभोग- 

कं वल्यलक्तणं नित्यफलसुक्तम् ॥ ४१ ॥ 
संयतेन्द्रियो aatfa मन्तश्रवणसुक्तम्। गृढ़मधंमाह--बालायोग इति | 

वागभवानन्तरमितरयोर्बीजयोरपि योग इति भावः। तदा च तयोदशत्तरोऽयं 

मन्त्रो भवति । तदा च न्यासे agra इति wad प्रत्येतव्यम् | सितसरसि- 

जनागचम्मकेरिति विकल्ाभिप्रायम् ॥ ४२ i 
पूजायामिति dena + + + िमूतिंमन््रश्च माठकोक्ता एवच 

लिपिपद्च एव च पूजा भवति | संस्छता प्राक्लता शक्तो भवतः | 
तदुक्तम- stat सस्ता पूज्या योगसुद्राकरदया | 

सन्ततं निःसर च्छब्द् वद्नाऽन्या च वामतः ॥ इति 

केवलवाडमयरूप इति तयोविेषणम् | प्रधानदेवतारूप इत्यथे; । लिपि- 

पद्याभिप्रायं वेतत् ॥ ४२॥ 8४ ॥ 
इह वागोग्बया मन्वदयमुक्तम् | तयोरिति निगदित इति सहोपसंहारः । तेन 
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न्यासान्वितं निरशितधोरित्यादि यदशच्र्याः प्रयोगजातमुक्तम् तदिष्टापि योजनोयं 
भवति। सकलदुरितेः परिमुच्यत इति सम्बन्धनोयम् | परमपरमां भक्तिमित्यत्यन्त- 
परमामिव्यथेः। मन्तोति मन्वदयग्रहणायमुक्तम् | शअभिप्राधान्तरमाह- दुरित- 

aia इति । प्रणवशक्तिवागभवानामन्यतमानन्तरं योग इष्यते । लद्म्यास्तदोज- 

स्येति लच्म्या aa यो बोजस्य योग इत्यर्थः । प्रदशंनाथेः देतत् । फलान्तरविषये 
तत्तदुचितबोजयोगः स्यादिति ॥ ४५ ॥ 

माटकाविभेदानिति। aaa शदसबिन्दादिेदा भूतलिपिरित्येतत् सवे 
गह्यते | मन्यं चेति वागोग्वरोमन्वदयम् | चकारस्याभिप्रायान्तरं exafa— 
मन्त्ान्तरेष्वपोति | 

तदुक्तम्-हदयान्ते भगवति वदश्ब्दयुगं ततः | 

वाग्देविवद्धिजायान्तं वागभवायं ससुद्धरेत् ॥ इति 

asta; पदेरद्गा नि । 
Qui खच्छ्विक्तेपमासलवसनां शो तां खणर्डोञ्ज्वलां 
व्याख्यामक्युणं सुघाब्यकलशं fai च इस्ताम्बुजेः । 
faut कञ्मलासनां कुचनतां वाग्देवता सुस्ितां 

वन्दे वागिभवप्रदां िनयनां सौभाग्यसम्पत्करोम् ॥ 

वसुलक्तं जपस्तदशं शएमान्याक्ततिलेहमः । माल कापग्मे दणात्तरोवत् पूजाक्रमः | 
तद सप्रघोगास्तन्नक्षजलपानादभिषेकात् तपंणच्च मेधा भवति। तज्नप्तगन्ध- 
पुष्वादिधारे सभायां gerd वादे विजयो जायते चेति । 

वाचस्यतेऽखते भूयः wa: रुरिति कौतयेत्। 
वागादयो रद्रसंख्यार्ण वागाद्ेस्त्वङ्पच्चकम् ॥ इति । 
MAA RAMA sel aqed पुस्तकं 
विश्वाण तरुणिन्द्नचमङ्खटा स॒केन्दुङ्गन्दप्रभा | 

भावोन्मोलितलोचना कुचभरक्तान्ता भवह तये 

भ्रधादागधिदेवता सुनिगणेरासेव्यमानाऽनिशम् ॥ 

ead जपस्तदशांशं एतेन च होमः। एकादशक्रोवत्पूजाक्रमः। पलाश- 
qagia परावाक्सिद्धिः। कदम्बपुष्यैविंल्लफलैवा होमे वाचः safe 
कुन्दनन्यावतपुष्यैछमे वाग्बल्नभो भवति | 

AMS Baa कपिलाज्यं cesar | 
faafeaar afaat सवेशास्त्राथ विद्धबेत् ॥ इति । 
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निन्दर्षीशयुतो वज्किविन्दुसयोम्बमान् भगुरिति तचतरोदिरुक बीजे रङ्गानि । 
सुक्तादहारावदातां शिरसि शशिकलालङ्कतां बाइभिः खेः 
व्याख्यावर्णन्मालामणिमियकलशं पुस्तकं चोदन्तोम् | 
आपोनोनत्तङ्वक्तोरुहभरविनमन्सध्यदेशामधो शं 
वाचामोडे चिराय विभुवनविनतां पुण्डरोके निषस्पाम् ॥ 

तिलक्तं जपः तदश्णंशं पायसेन च होमः । प्राबत्पूजाक्रमः। जातिपञ्मनन्यावते- 
qaguaeadesiaa वाकसिद्धिभेवति इति । एवमन्यदपि ग्राह्यमिति । 
प्रतिश्चोकं वाग्मवयोग इत्यादावाद्न्तयोरादिमध्यान्तेषु वेति बोडव्यम् । वाक्- 
सूक्तादिजपो वेति । चल्लारि वाक् ससपंरो दे | यदाग्बदन्तो हे । awed प्रथममदं 
रुद्रे + + दिति वाकंसक्रानि। नमो वाचे या चोदितेति। वाग्यज्ुःसारस्वतस्- 

क्रानामादि शब्देन ग्रहणम् | पावका नः सरखतोति | यस्ते स्तनः सरस्वति लभिय- 

मददादिति सक्तम् । प्ररोदसेति स॒क्तदयम् । सरखतोन्देवयन्तस्िख इति । 
ध्यानमिति तत्तव्सारस्तमन्तोचि तसुक्तम् ॥ ४६ ॥ 

WA ्रचलाव्मजा पावेतो । कमला ओः । Ale वक्तमशिकितोऽनेडमूकः | 
मुलाघारसमुखं तद्गतशक्तिमुखम् । प्रभावशन्दो व्याप्निवचनः। aan: 

सम्पृहवचनः। योगोन्दरेरपोति सम्बन्धः ॥ 8७-४ ॥ 
अविद्यानाशनोतिच्छेदः | चिसुखो त + + + त्रयोखरूप इति । त्यो 

वेदः । षडङ्ानोन्दरियाणि चेति ज्ञेयम् । तदुक्तं-छन्दःपादरौचिव्यादिति । भक्तिं 
प्रसोदेति सम्बन्धः! सकमकोऽयमिरष्यते । जपाचंनाहवनठत्तिष्विति ध्याना- 
दपलक्तणम् | देहापदोति | खदेहच्यसमये नित्यदवं पदं स्थानमेति । यन्मन्त- 
जपादिशेषतयायं Masa सकलसिदधिसाघनत्वादटे वसुक्तम् ॥ ५४- ६० ॥ 

इति प्रयोगक्रमदोपिकायामष्टमः पटलः | 

अथ नवमः पटलः | 

एवं ज्ञानशक्तिप्रधानानिति । ज्नानशक्निस्तावत् सरसखतो | तदुक्तम्-समस्तं- 
बोधस्ितिदोपिकाथा इति सवंमन्तमयन्नानशक्तिरूपतेनेति च । तस्या; खरूप- 
भूता सा शक्तिः परादिक्रमेण स्थुनलाथे विषयतया कायं दशापनरेह ज्ञानशक्तिविव- 
चिता । तव्रधानानिति । ययप्येवं ज्ञानशक्तिरूपा एवामो मन्ाः। यत उक्त - 
ज्ञानशकिप्रसरात्मकानां शब्दानामिति । किन्लिच्छाक्रियाश्क्योरपि तेषु गुणतया 

स्नाव इति प्रधानग्रहणम् । तेनं ज्नानशक्तावपि सरस्वत्यां तयोगृणतया सद्गावोऽ- 
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वसोयते | माढका भूतलिपि; सबिन्दादिविकारः कलादियोगिन्यः शक्तयादिथुक्ता 
वागोष्वर्यादय इति valid बहुवचनम् । वागो्वया वदवदादियोगेऽप्य्थीभि- 
धानप्रधानतया ज्ञानशक्तिप्रधानत्मिति ज्ेयम्। मन्तानिति। सारखतानिति 

शेषः । यद्यप्येवं न्नानशक्तिप्रधानां सरखतोभित्येव वाच्यम् । किन्लेवमन्तराण- 
मधिदेवताया इति प्रक्रमात्केवलमाटकंव खप्रधाना स्यादिति सर्देषामप्यमोषां 
समं सामान्यमिति प्रतिपादनाथंमिखयमभिधानम् । क्रियाशकिप्रधानानिति aa 
पूववदेव । क्रियाशक्तिस्तावत् त्रिपुरा । वच्यति च--तिमू्तिंसर्गाद्ेल्यादि | 

प्रधानग्रहणात् तस्यामिच्छाज्ञानशक्योः गुणतया सद्धा वोऽवसोयते । हल्ञेखायामपि 

समानमेतत् | यतो वच्छति-इच्छाशक्तिप्रघानां भुवनेशेमिति। 

ततश्चेतदपि लभ्यते | एकं वोन्मनोशकतिरिच्छाशक्तिप्रधाना सुवेशो ज्ञानशक्ति- 
प्रधाना सरखतो क्रियाशज्तिप्रधाना च तिपुरेति। क्ियाशक्तिप्रधानानां खादोनां 

सद्भावात् तेपुरग्रहणम् | AMAIA: शद्धा बालेत्यादिसर्वापिच्तं बहुवचनम् | 
यद्यप्येवं क्रियाशक्तिप्रघानां fagufada वाच्म्। fad तिपुराभिघानां 

विद्यामिति प्रक्रमान्सध्यमपच्चकूट एव anata: स्यादिति सवेषासपि Aqui 

समं प्राधान्यमिति प्रतिपादनाथ॑मिलखयमभिधानम् | ननु यद्येवं किं सध्यमपञ्चकूटस्य 
विधानं परिग्यहोतभिति | रच्यते! दा faa दिङ्टेल्ेवमादययास्िपुरास्तासां 

मध्येवतिनीयं विद्या । किं च ताः समक्ूटा विषमक्टाञ्च भवन्ति | तथा च मध्यम- 
पञ्चकूटपरिग्रडे सर्वासामप्यासां तरिपुराणं विघानमुपसंग्होतं भवतोति ज्ञेयम् | 

ननु चिपुरायाः यियश्चास्ि क्रियाशक्तिलम्। aa gafaguai विशेष इति । 

उच्यते | यत्तावदुक्तं समस्तबोधखितिदोपिकाया इति । aa या क्रियाशक्तिः सेयं 

fagu भवति। साच faanaau | तदुतं--संविदाख्या विमशंशक्तिरिति। 
मूलाणंमणेवि कतिरित्यव चोक्तम्- ज्ञानक्रियाशक्तिरूपेण प्रकाशविमरशरूपेणिति । 
aaa ॒त्रिपुरायाः स्वमन्रमयविमशंशक्तिरूपत्वेन प्राधान्यच्छोच्रिुटादिभ्यो 
पूवे मभिधानं ज्नानान्तगंतल्ाचच विमशस्य सरस्वत्याः पञचादित्यवकेयम् । सवं- 
मन्मयल्वाचेव॑ं तिपुरायाः सामान्यविरशेषमन्तत्रमपि माठकादिवद्ववति। सवे- 
aay हल्ेवायाः शक्तिमाच्रतया vata: | तदुक्तम्-अस्य शक्तित्वमिष्वत इति 

चराचरस्य जगत इत्यादि a, माढकायासु खाविभक्ताथेवाचकतया सर्वमन्तेषु 
प्रहिः । तदप्युक्तम्-त्रगादिपरमानान्तस्येत्यादि। स च माटकायाः खाथंवचन- 

व्यापारो विमश्मयन्नानलक्षण एषेति गतपटकेषु प्रस्तुतेवार्थादियं fagu भवति | 
किन्तु सरखत्याः सरस्पणदिक्रमनियमो ad तिपुराया; कूटाक्टादौनामेव विधाना- 
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दिति। faa लिपुराशक्तिरेव शब्दब्रह्म भवति प्रसुतं-स रवः श्ुतिसम्मनै- 
रित्यादि शब्दोच्वारणएकासे तत्सा्तितयेव्यादि चेति । तथा waaay सामान्य- 

तथा प्रवत्तानां इल्ञेखादोनां Sanaa विशेषमन्तेति सवसुपपत्रमिति | 
प्रस्तौतोति न्वूलगताथणशन्द्र्धौऽप्युक्तः। मूले विद्यामिति मन्तविरेषा- 

भिप्रायम् । यदुक्तं-उप्ताथेभाजः पिण्डबोजालानः पंवाचाध्यासिताञ्च मन्त्राः 
संबेव्यमानस्फ़टाथंरूपा मालामन्वाः स्तोरूपवाच्याध्यासिताञ्च विद्या इति । या 

चिभेदा इति तां विद्याभित्यघः सम्बन्ध; । त्रिबोजतया चिप्रमेदत्रम् । तदुक्तम्- 
यदा fanisa गुण्येदित्यादि । तद्व्याष्यपे क्षया तिंश्रकारत्वम् । तदप्युकम्- 

विगुण सा विदोषा सेव्यादि | तथा--देवाः सश्ुतथ इत्यादि । इह विंशत्सङ्ख्या 

तु यथेच्छं सम्परादनोधा । विप्रघानलात्त विपुरायाच्िंगप्रकारेत्यभिधानम् । ara 

wana विशेषणम् । अभिप्रायान्तरमादह- बोजलयरूपेणे- 

त्यादिना। तद्गतबोजबिन्दादिभिरिति बोजविन्दुकलानिरोधिकानादनादान्त- 
स्मशेव्यापिनो समन्दुन्मनोनां ग्रहणम् । तयाणां दश्भिविभागी fare 
सम्प्रति; | बोजविन्दादोनां जगदृव्यापिलान्नगल्य वाप्तेवयेतदुपपत्तिः । यदुक्तम् - 
जगति सततं रूढृसंस्थितेरिति। fagte मध्यमपञ्चकूयेव | तस्या बोजरूपैण 

विन्दुकलादयवसानतया एथगुच्चारणसंभवात् प्रकारनानाल्ोपपत्तिः । यत उक्तं - 

योगौचित्येन बिन्दादियोगः सूचित इति । सर्वाखपि त्रिपुराखेतत्संभवति । aa- 

ष्वपि मन््ान्तरेष्वेवसुपपव्यत इति चावबोदव्यम् | Wa सुदुलेभाधिमिति । सुतरं 
saat यस्या उपदेशसिदधिः गूढमूतिललादिति समासः | 

अभिप्रायान्तरमाह -अथवेति । वतिंशम्रकारविषयतयै वाथं विकल्पो भवति। 

fanted प्राम्बदेव । वच्यति च- सर्वेषां विगोजात्मकत्वेनेत्यादि | व्यािरुचा- 
रणमिति | वाचा व्यापनमस्य faafaaarfeta भावः। केवलेति मध्यमपच्च- 

qe विवच्ितललात् सेव Waa) स्वरान्ततयावस्थानात् केवला सा भवति। 

कूटस्य प्रथमत afa | दहित्रमादिव्यच्ञनमुपयेधोभावेन सं पिण्डितं कूटो व्यपदिश्यते 
कूटे सछलदुच्चायंतया वर्णनां fad स मन्तः geal भवति । यथा Fat इति | 
कूट एव एथगुच्ायेतया वनां खितौ स मन्तः एथगतो भवति । यथा दस्र इति। 
कूटस्थो eats: एृथग्गतः सुवाच्य इत्यथाज्नवति | कूटाक्ूटपक्तयोरपोति कूटस्य 
पके एृथधगतयपक्ते चेत्यथेः | पञ्चानां षड्भिः WA? तिंशत्सङ्ख्यासम्मत्तिरिति मन्ध. 
मान ्राह- पुनश्चेति । श्रादिमादिमनादिं चेति तिपुरायामादिं ad वागभवमादिं 
प्रथममनादिं च मध्यस्मेत्तमयोरन्यवरं च कुर्यीदित्य्धः। कामराजशाक्तवशयोसतु 
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तदितरख्थानयोः उत्तिरर्थात् सिद्धा भवति । ठवमितरपाददयमपि व्याख्येयम् | 
तथा च प्रतिपादं मिथो feat dt हौ मन्तौ सिध्यतः। संभूय च षटप्रकारमेदा 
भवन्ति। यथा अादिमादिमनादिं Qaaq तावद्ागभवकामराजशाक्तानि शक्त 

वारभवकामराजानि च। मध्यं मध्यमसमष्यममित्यत्र शक्तकामराजवामभवानि 

वागभवशणक्तकामराजानि। waaay चेत्यत्रापि कामराजवाग्भवशक्तानि 

कामराजशक्तवाग्भवानोति। त्िषुरया शोप्रसिदिदटेति सर्वाप्येवं क्रमभेदभित्रा 

तिपुरा शोघ्रसि्िदेव। न त्वेकंवोदारक्रमेतिन्यायेनेति कैवलसविन्दादिपञ्सु 
व्यापिलादुक्तम् | कूटपक्च इति कूट खपक्े। अकूटपक्त इति एधम्गतपक्ते । स्वेषा- 

fafa दिविधानामप्येषां विशन्मन्लाणभमित्यर्धः। सिद्मिति। सुदुलंभािं 
या विमैदापोति संबन्धादिति भावः! जगत्यवापेति तु तथा मन्विष्सु प्रथित- 
लमभिग्रेतम्। मूले विशि्टामिति प्रश्साध्सुक्तम् | 

अभिप्रायान्तरमह-विश्छिभितोव्यादिना। भेदपदटेन विश््टिसिव्यत 

विशेषांशो वितः | चकारोऽध्याङ्कियते। न केवलं चिपुराभिधानां प्रधानभूतां fag- 

राम् किन्तु विणं च विद्यामभिवच्छामोति। विश्िसिटतदुपलक्णमिति 

मन्यमान इहाभिप्रेतान्मन्वानाह--श्रविशिष्टेति । केनापि व्य्ञनेनासंष्क्ता तिष्वपि 

स्थानेषु केवलखरदूपेत्यधं; । व्योमेन्दुवद्धयधर विन्दुभिरित्यताधरादिश्वरेरियं भवति | 
Tel बालेव्यन्यापि बालास्तोति सूचितम् i a anata वेषुराणमन्यतमथोग 

इत्यत्रोपदिश्ा । अतणएवास्याः प्राधान्यमपि गम्यते । wet asafaar | अन्यातु 

कुलसुन्दयोति भेदः । हकारादिव्यज्ञनविण्िति। सेव बालेति शेषः । हका- 

रादिग्रहणेनेतदुक्तम् | रकराच्छकेन्द्रशिखिभिरित्यमोभिहंस्कलरेफेरेकदयादिक्रमेण 
संयोगो faataa: | स चायं व्यज्ञनसंयोगस्विधा भवति । faata खरेषु संयोगो 

इयोरपि संयोगेनकस्मिन् प्रथमे मध्यम उत्तमे वा एकस्मिन्नेव संयोगः न दयोरा- 

दयन्तयोराद्ययोरन््ययोवति। तथा च सप्तधा विशि एका च yeast Fer 

भवन्ति। तत दित्पादिव्यच्ञनसंपिख्डितरूपं कूटात्तरं व्यपदिश्यते । ततश 

URI सेकबव्यच््ञना कूटस्था एथम्बतेति चतुभंदसंभव इति । समेदानाभेतेषामिति 
मेदपदेन fafuciat ग्रहणम् । ते चाविशिष्टा च daa बहवो मन्ता इति 

बडइवचनम्। यदा भेद शब्देनेकस्मिन् दयोखिषु वा खरेषु व्यज्ञनसंयोगसंभावि- 
नामवान्तरमेदानां ग्रहणम् | कूटाकटलमिति दित्मादिसंयोगे कूटल्रमसंयोग 

एकसंयोगे चाक्ूटलं fasfafa शेषः । विशिष्टामित्यत एवेतस्सिदिरिति बोद- 
व्यम् । यद्वा समानमिल्यनेन संबन्धनोयम् । यथोक्तम्-कूटस्छणधग्गतौ वा 
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सुदुर्वाचयी मन्वाविति । यथायोगमिह कूटख्यण़थम्गतविवकषेति ज्ञेयम् । सुदुवचल- 

मिति। यद्द्- सुलभा cau चािरिव्यादि । सवेषाभिति विशि्िमिल्यभि- 

प्रेतानामिल्य्धः । सिदमिति या तिभेदापोत्यायन्वयादिति भावः | 
पारायणमेटेन चेति शदादोनाभमेषामवान्तरसकलभेदोपसंग्रहाथेमेतत् | लिपि- 

पारायणवचचेतदृहनोयम् | तवराकृूटदिक्ुटादिष्वेव पारायणसंभवो न शायाम 
कै वलखरूपत्वात्। Aas तावत् tart कादि तरयच्ि शदुव्य्ञनयुतमुचरेत् | 

एवमौकारमिति। शदादिभेदोऽचापोष्यत एव । fege तु कं इत्येतत् कादि- 
यच्िंणद्व्यच्नपिर्डितसुरेत् | एवं खे गे प्रश्ति सै हे पयन्तम् । एवसुत्त- 
रबोजयोरपोति | चिकृूटे तु तेषामेककस्यापि त्रयच्िंणद्ब्यच्ञनपिर्डनमिव्यायू- 
SATA) पारायणन्यासो Futana: | मूलाधारहृदयस्ुधेसु दण्दाद शएपोडश- 
दलकमलकणिकासु विकोरणनि विभाव्य तेषां रेखासु तिषु बहिरेकादशेकादश 

चरिकोणानि स्मृत्वा मध्य शदायास््रोन् auiq कमेण विन्यस्य परितस्िकोणेषु तत्त 
दनुबद्धानि कटबायेकादश aaa न्यसेत् | एवमकूटपारायणन्यासः | feqe- 

पारायणन्यासे तु बाद्यतिकोणरेखा तयेषु बाद्यतस््रयलिंश्चिकोणनि विभाव्य 

तत्तदकूटानुबदानि व्रयसितंशदुव्यच्ञनानि तेषु न्यसेत् । यथा wa खखेमित्यादि | 
एवसुत्तरेष्वप्युह्यम् | ललितायां पञ्चदशवणव्कस्य कूटस्य fauarfearfe- 

पञ्चदशणान्तं कूटसंभव इत्यवबोदव्यम् । waaay खरोऽपि Aza waa 

कामराजविद्यायां तथा दशेनादिति । अनन्तप्रकारत्वमिति। लिपिपारायणे 

तावत्परन्रह्मपारायण्पयं न्तत्वात् कथं चित्पयेन्तो दृष्ट एव । तथा बुभुक्तादि- 
पारायशेऽपि। ल्िपुरापारायणे तु नेवम् । afage andar aafedne- 

व्यच्ञनानुबन्धयोगादिति भावः 1 जपो ध्यानमप्येवं भवति । तदुक्तं - न्यसे 

न्यासप्रिय इत्यादि । तिपुरायोगतसतु यल्लिपिपारायणं यद्क्मुक्तपारायणमन्त्ान्ते 

तांसान्मन्तानुद्धा्यं न्धासादिकं कतव्यमिति तदन्यदेवेति । तिषुराभिघानामिल्य- 
त्राप्यभिप्रायान्तरमाह-- पुनरपोत्यादिना | सचचादिपदेन तिगुणशक्तयादि ग्रदणम्। 

विष्वादिपदेन च तिमूर्तीनां लच्म्यादोनामपि ग्रहणम् । anaes बोज- 
मन्ताणाभेकाक्तरदग्रक्तरादोनां स्वेषामपि ग्रहणम् । तिप्रमेदादिसवें तदनुगत- 

विपुराञ्रयभेव। न तु खषखाश्चयमसंभवादिति प्रतिपत्तव्यम् । संयोगेनेत्यत 
भिन्रामिव्युपस्कारः। भेदमाडेति प्रक्रमादेतल्लभ्यते। faite सव त्रादिमादि- 
मनादिं चेति made फलमेदो भवति | तत्र वागमवकामराजश्णक्तक्रमः सगक्रमो 

विपरोतः; संहारक्रम इतरः सवेस्ि तिक्रमः । तेषु फलभेद उक्तः- 
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धमेवाक्सिदिकामानां जपे ख्िक्रमो भवेत् 
अथकामार्थिनां गोतो जपे ats: स्थितिक्रमः ॥ 
सुसुच्चणान्तु सवेषां derma ईरितः । 
मन्तात्तरन्यासविघधावपि न्यायमिमं विदुः ॥ इति । 

केवलादिष्वपि फलमदः | acne प्रतिवन्ध प्रचुरं तदा faa मकारान्त 

च स्यात् । यदा तत्फलं मन्दं तदापि ante उभयसंभषे बिन्दुविसर्गन्ता | 

सामान्येन न तु केवलेति शदा कूटदिविक्टादिषु च यथोत्तरं फलवदिभंवति | 
किञ्च सङ्केतविव्ादिषु विजयादिषु च फलमेदः। पारायणसिदेष्वपि च समानः 

मेतत्। पाराथण्न्यासे तु वोयंप्रक्ष भवति। faaqaifeaana तु 
वत्तत्फलयोग इति ॥ १॥ 

विमूतिंमन्तेषिति। aq विद्यायां विमूतिमन्बयोग इति वाच्यम् ! विद्या 
शेषतयेषासुक्तल्रादिति । नेष दोषः । विद्यायां विमूर््यीदिशेषत्वमपि स्यादितीह 
सूच्यते । तेन विपुरान्यासे विमूर्त्यादिमन्तयोगः तच्यासेषु चिपुरायोगञ्च यथा- 

संभवं सिद्दो भवति । यदा खतन््रतया मन्तभेदोऽयं विदयाचिूरत्यीदिसंयोगरूपो 

विवक्षितः तदा चोभयथापि वचने नास्ति विरोध इति। विमूतिसर्गाच्ेति । 
तदुक्तम्-अधाभवन् ब्रह्महशेष्वराख्या इत्यादि । faaan विश्वध्यादिशर्तिः 
विशिष्टात्मानः तेषां antefa पुरा सतो Bat) अतोऽस्यास्विपुरेति नाम प्रायो 

भवति। विमूतिभ्यः पुराभवत्वात्तन्मन्ेभ्यः प्रागस्याः प्रयोगः स्यात्। यदा 
तिमूतिषु कारणतेनानुगमात्तजन्त्रेष्वस्या sana: स्यादिति विवरणणभिप्रायः | 

परायोग्रहणेनैतद्गम्यते | तेनैतावता नामनिबन्धनं परिपूणंमिति | तैनेतदवसोयते । 
न कैवलं बाद्चैस्िभिरेव संबन्ध एव fagua निबन्धनम् किन्तु तदथेगम्यं खान्त- 
गतं बरिलमपौति | वेनायमिद्ार्थः। तिभ्यः पुराभवाः सयं च तयः सतो विपुरेति। 
विमूतिसर्गात् पुरा सतो तदोयश्घ्यादिशक्तिः। समषटिशक्तिः तच्छन्ीनामाद्यव- 
सथायोगिनो खयमपि चश भवति। तदुक्त यदा विशोऽय गुणयेदित्यादि | 
anaraiata | देवताक्मादययभिघायिन ऋग्यजुःसामलक्षणा बैदास््रयो 1. सा 

च सवार्थाभिधानक्रियायोगिनो क्रिया्त्यास्मिका भवति | पुरेव त्योमयो छेषा | 
Qi पूवेवत्। तत्सम्टिशक्तावस्यां तदाद्यवस्थासद्वावात् aaa: | लय इति | 
qua: खरिति लोकाः तरिलोकौ । a च महत्यपि प्रत्येकं देणकालादिषरि 
च्छिन्नेव | तस्याः प्रलयदशायां पूरणो Gor । शेषं पू ववदेव । प्राक् खखरूपतया 
परिपू णंत्रेनावखितस्यार्थ॑स्य देशकालादिविशिष्टतया परिच्छत्रलेन व्यवदार- 

ॐ 
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योग्यतापादनमेव सर्ग; । तदुक्षम्--एष सग; समुत्मन्र इत्यादि । तस्य पुनस्तदि- 
पययेण प्रागिव परिपूरेतापादनमेव संहारः । वच्यति च-एवसुच्चारणात् पूरव 

पूणसंविदाकना खितस्य प्रणवस्येत्यादि । तत्समश्टिशक्तौ तदाद्यवस्थासद्वावात् 
तस्याः AMAT: तदायवस्थापादनमेव fe तयोति भावः। परशक्तिविवनक्तायां 
सचिदानन्दरूपत्रम् | तदुक्तम्-स्वसंबे्यखरूपा सेति | खापरप्रलतियोगविवक्षायां 

गुणसाम्यासकत्वम् | तदप्युक्त--पुरा प्रधानादिति । यदा विमूतिंखगौचेति वामा- 
शक्तिरुक्ता । विश्ववमनयोगात् तस्या विश्ठखद्दिसंगंशक्तियोगतः लंपश्योगः | 

तरयोमयलवाच्ेति ज्येष्ठा शक्तिः । सा हि कमद्युपचयतो fad पुष्णतो तदुचित- 
देवताकर्मादिसवंमनुष्ठानपर्य॑न्ततयोपदिशन्तो तयौ शक्तिभंवति । सा च पुरुषाणं 
नियोगकारिणो ज्येष्ठाभिषोयते। लये तिलोक्या अपोति tet शक्तिः । विश्व- 
निरोधयोगात् qaaq drat: | तस्यां समष्टिरम्बिका । सा च वामादिवैवग- 
योगतस्तिपुरेति। saa चविमूतिसर्गाचेति तिसूतिंश्ब्देन वागथज्ञानप्रपच्चानां 
ग्रहणम् | तेषां परशक्रो व्याप्रतया खितानां qataea हि खा भवति | aa वाचः 

खाये प्रतिवचनं व्यापारस्तच्च at तददिमशेमयभेव वाकप्रधानाचैते wafer | 
तेषां खग; पर शक्तेः परादिक्रमेण खसखयारनिरूप्यतयोत्पत्ति;। ततोऽपि पुरा सती 

BM) Ri प्रागुक्तवत् 1 वागादिसमष्टिणक्े्च तदादिदशयोगितया dai: | 
वाकप्रधानानामर्थानां प्रभवस्ानलादस्या वागमवत्वं चार्थादुक्तम् । awa 

चार्थात् खयं aac खरूपगप्रकाशविमशंसखभावत्वम् । अतएव चिद्रूपलमपि 
सिद्धं भवति। वदुक्लम्-प्रकाशविमशेरूपैण चिदानन्द रूपण वेति faquar: 
परविमशंशरोरिण्य) इति च । वयोमयत्वाञ्चेति खरूपरसविषयानन्दास्रयस््रयो पुरै 
वानन्दवरयोमयो BA शेषं प्राग्बत्। सर्वानन्दकरल्वाचास्या;ः कामराजल्- 
मप्यर्थादुक्तम् । कामराजववे चाथ सखयमानन्दल्वं च सिचं भवति । faanfaea 
सखाकविखान्तावानन्दः सम्पद्यत इति वाग्भवात्परं कामराजोपपत्तिः । लय इति । 

विलोक्या वागथंक्नानप्रपञ्चलेऽप्यथं प्रधानत्वं मेदः । प्रलये विलोक्या अपि पूरणी 
देषा । गेषं प्राम्बदेव । तदादिदशयोगतश्चास्याः drat | ai पूर्व सतो 
स्वापत्या विलोकौमपि gui विदध्यादिति तस्याः quay चिलोक्या अपोल्यक्त- 
विधाथप्रपञ्चनिदानतया शकित्वमप्यर्थदुक्तं भवति । विमशंचिदानन्दतां are: 
भतएव ततैव पयवसितः पूर्णौ भवतोति कामराजात्परं शाक्तोपपत्तिः । वागा- 
नन्दपूणंतायोगादागभवकामराजशाक्तयोगाच विपुलम् । वागादयः शक्ते रूपाणि । 

तेषु च चिल्ञक्षणस्य शिवस्य विदानन्दरूपाखविशिष्टानि। तेषां खेराव्रस्या वा 
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वासास्मदलाहदागादिरूपाणां पुरत्वम् विमूर््यादोनामावासाखदलादागममवादोना- 
मपि पुरत्वम् । ननु वामभवादोनां waa तिपुरालभिहोक्तमिति। aa दोषः 

wifaqua तदंशनामपि तथात्वं संभवद्चितमेव हि भवतोति । प्रायोग्रहषै- 
नान्यान्यपि सन्ति ियुराभिधा ननिवन्धनानोति सूचितम् | 

तदुक्रम्-रिवशक्तयात्मसंन्नेयं ततत्वतितयपूरणात् | 

विलोकजननो वाथ तेन सा वरिषुरास्मता॥ इत्यादि॥२॥ 

wet व्योमेन्दुवद्भयधरविन्दुभिरिति प्रसुतमष्यमपञ्चकूटविद्यो द्वारः । व्योमेन्दु- 

वङ्कयोऽधरविन्दू चेति समासः। इन्दुः सकारः । एकमिति प्रकरणद्दोजमिति 
लभ्यते। एवमन्यदित्यपि। रक्तो हकारः | अच्छः सकारः | क इति खरूपग्रहणम् | 

इनदरो लकारः । रमा ईकारः अन्यदित्यपि बोजम् । द्युशोतकरो मन्बमन्तौ चेति 
समासः | Alsat । शोतकरः सकारः | मनुरौ कारः | भ्रमन्तो विषञजनोयः | 
बोजे रमौभिरिति कूटस्तया एथगततया वा योजितेरिति भावः । श्रतेकमन्यद- 
पोल्येवं निदेशेनेतदपि सखवितम् । यद्यपोह वाग्भवकामराजशाक्लक्रमः परिग्यहोतः 
तथापि नेवं निवम इति तेनेषां बोजानां व्युतक्रमोपक्रमश्च fag मवति । तदुक्तम् 
— आदिमादिमनादिं चेत्यादि । अत्रामन्तेति बिन्दुविसगंयोवा ग्रहणम्! विकल्पा- 

भिप्रायं चेतत्। तेन ढतोयनोजखतमेदेन विन्दन्तमप्युक्तं भवति । इहाधरविन्ो- 
रमाधंचन्द्रयोमेन्वमन्तयोख एथकरणात् शुबलोद्धारोपिता ( पयत्तिः १) सेयं सङ्गेत- 
विद्येत्युच्यते । इह सन्मात्रं परशिवः स एवापरशतिप्रहत्तिदारा निरूप्यमाणः परशि 
भ॑वति | तदपरशक्तिमातं oat: स एव खाधिष्टानपरशिवशक्तिविमर- 
लक्षणः सन्रकारः | तदुक्तम्-अ्रनाहतशिवशक्तौ ्रकारलक्ितार्थाविति । स चेवं 
परथिवशक्तिविमशंमा्तयान्तमुंखोऽपि संस्तदा ह । अनेनव तिसूतिसर्गशचेति उक्ञ- 
विधवाकप्रपञ्चप्रघवस्ानतया तदु चितयोन्या खेकारपरिग्रहोऽपि सन् वागभव शेकारो 

भवति। विमशंयोगितया च aga: परशिवः प्रकाशलक्षणोऽपि भवति । स च 
प्रकाशविम्ंस्य खरूपविओान्ततयानन्दो भवति । वतदौयो विमशे एवानन्दनम् 
तदुचिततया सोऽकाते वाङमात्ररूपोऽवखान्तरं प्राभ्नवत्रिकारः। स चेवमन्त- 
मुखोऽपि संसरयोमयत्वाचेत्युकसखरूपरसविषयानन्दतया विहदलाच्छत्यामकत्वाञ्च 
तद्वितमोकारं परिग्यह्नन् कामराज ईकारो भवति। स चानन्द्रूपः प्रकाश 

स्तदोयानन्दनरूपविमर्शस्य ततैव पर्थंवसितल्वात्पू्णौ भवति! तदोयञ्च सविमशे 
द्काररूपोऽवसथान्तरं प्राक्गवन्ुकारः स ॒चैवमन्तसखोऽपि सन् aa त्रिलोक्या 
श्रपोव्यक्षरूपस्षकलाथं MAAN AAC AAT ATA AMAT SIA HP May तदु- 
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चितमूकारं तथानुहठत्तखप्रकाशरूपा + + रोधित्सयादितोकार् बाङःमावरूपं 
च परिखहन्नीकारः शक्तिभ॑वति। सेयं शद्धा सकलवरेषु खखाये प्रत्ययपरेषु 
नित्यत्ाटेकदितादिवण्योगिनी स्यात्। सर्वन्यासेषु च वणेपदादिवाचकाना- 
मिथान् तिरूपो विमश्व्यापारोऽभिप्रेत एव | 

तदुक्लम्- कतक्त्यस्य जगति सततं रूटसंखितेः ॥ इति । 

वागेष्वर्यातिश्यदतयेत्यवर बालासिद्धिः वाग्भवं बोजमिल्युक्तविषै वाग्भवं प्रतोयते | 
कामराजसुक्तभिति चाजकलाप्रधमावशन्तिभिरिति वच्छमाणं कासमवोजमपि प्रत. 

adi शाक्तमिति च ufteqea सकारौकारविसगेरूपस्य प्रतोतिरिति । aga 
--सकाररूपिणो शक्तिरिति । faa: प्रकतिमेतेति च । सेयं ङुलसुन्दरोल्युच्यते । 

बालायास्विषु बोजेषु विजयोपरि हो यदि | 

जोवविद्या सकारशचेच्छिवविदा दसौ यदि ॥ 
सदौ चेच्छक्तिविदेषा कामाख्या तिष्वपि युक् । 
मायाया मोहनो बाला AAA क्षोभणो मता ॥ 
तदन्ता RA सेव MAW महोदया | 
शोधनोलं प्रतिष्ठाया वजेमन्ता Meat तु चेत् ॥ 
मालिनो पञ्चकूटं चेत् सिद्धा बोजेष्वपि fag । 

gat त्रिष्वपि वोजेषु निष्कला aaa तु वाक् ॥ 
fasaha fata उकारे त्वंविका भवत् । 
fast याष्टककारोध्वं भूभेरेवोनलान्मरत् ॥ 
fag बोजेष्वपि स्याचेत् + ~+ ~ ~ । 

बालेव कामवाकृक्तिष्वनन्तानुत्तरारुणाः ॥ 
प्राकह्ान्तियोनिशक्तेभ्यो यदि सम्परत्करो भवेत् ॥ 

[ अत्रादशयुस्तके aaa: पतितः | 
सरमाधचन्द्रेरिव्यत्ामि प्रायान्तरं दर्भयति -सकाररूपिणौत्यादिना । सो रमते- 
Sfafafa सरो हकारः । कथमियता हकारसिदिरिति। तम्मकारोऽपोद्दोच्यते | 
सस्तावच्छक्तिः। तदुक्तम्-स इति yafaddfa: शक्तिञ्च fad wat 
इकार faa: | तदयप्युक्तम्-हकार; शिव इत्यक्त इति । तथा च सरो हकारो 
भवतोल्यधेः | निष्कोलविदयोद्धारप्रकार इति । कौोलमाविलम्। तदुक्लम्--वाग्भवः 
सन्निराविल इति । वद्रहिता निष्कोलविद्या सा च प्रक्लतविद्येव । साच मध्य 
मपद्क्रूटा बि्ठविश्चोच्यते | विंशद्रकारापोल्युक्तनयेन सवेपञ्चक्ूटा सिद्धा विद्यापि 
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निष्कला संभवति । तस्यासुत्पत्तिसिद्धायामपि कौलयोगः अत एव गम्यते । 
तदुद्ारे तद्दिपरोतवण्योगे च at सैव निष्वीला भवति। यथा वनदुर्गायां 
वच्छति-वातन्म इत्य्षराणोत्यादि। मन्वशक्तौनां नित्यावदाततया कोलासं- 

wast कायं विशेषापर्यापिर्वणविशेषतः स्यात्! तत्र तत्ार्थकरवरयोगोऽपि 
कायं एवैति कोलोदारोपपत्ति; | इह सरदयस्य तन्मन्वेणोपादानमिल्यवनोदव्यम् | 

सरः सर इति रेफान्वितः सन् हकार इति च तदथः । तस्य चेकारविन्दुयोगः | 
तधा चेयं भुवनेशो भवति। तदवयक्षैन Su कैवलरेफस्य कोलतयोद्धार इष 

faafaa: 1 वच्यति च अङ्गाभिधानै-हसकलषामित्यादि । यदा निष्कोल- 

faarred ललिताभिप्रायम् । चिपुरसन्दरो विदयायासिदह कोलोारः। ललिताथा 

वाग्भवमात्रमेतदुदुतम्। शेषं समानमेवेति | 

तदुक्तम्--दावन्यौ कामशक्तयाख्यौ वर्णो निष्कोलकौ मतौ ॥ इति | 
यदा कामराजशछाक्तयोरपोषोदारोऽभिप्रेत wa) रक्ताच्छकेन्द्रशिखिभिरिव्येत- 

दाव्तनोयम्। कचिद्रकाच्छकन्द्रशिखिभिः स्तो रक्ताच्छकेन्द्रशिखिभिरिति च 
योजना । कचिदिति चास्यामेव मध्यमबोजाभिप्रायम् । रक्तः सकारः। तेन 

शक्तिस्ततोयवोजं waa शक्तिवोजं यो हकारो रक्ताच्छकेन्द्रशिखिभिरिति 

सामान्यविधानप्राप्तः सोच्छैरक्तो tare: स के शिरस्युपरि यस्य स रक्ताच्छकः। 

इन्दरशिखो चेन्द्रशिखिरक्ताच्छक इन्द्रशिखो धेष्विति विशेषणपदस्य समासः, 
तेनेतदुक्तं भवति । ललितायां mans नास्यादितो हकारः । कामराजवोजे तु 
स लकारातपूर्वमधिक्ततोऽस्तोति। aaa aca ललिते सिद्धा भवति aza- 

दधस्ताद्गुणितप्रकरणे सूचितम्- शक्तिः कामाग्निनादाता qeafa: प्रतीये | 
इति । किञ्च aa सकलजगदधोशा शश्व॑ता विश्वयोनिरित्यत कामराजविद्यो- 
दारोऽपि सूचितः! aa सकलजगदधोरेति magna: सकारादि वण॑तयं 

भुवनेशो चेति । शश्वकेति विशेषणयोगे कामराजमप्युक्तम् | सकौ लजगदधोशेतिं 
समासः | wader विशेषणदयं भवति । श्तं शिवो हकारस्योगादियं 

शाश्वता भवति। तव्योगञ्च सति एक् करणात् तदुपरोत्यवसोयते। पुनः 
waa + यस्याः सा mada समासनोयम् । अ इति aware शिरसो 

ग्रहणम् । वेनादावपि हकारयोगः सिद्धो भवति । वाग्मवोद्वारे तु शाता 

विश्वयोनिरेकारो यस्यामिति समासः । तयख्ोगञ्ानेनो + afa च + कारोपरि 

भवति। सका ककारसहिता लजगदघोभेति समासः । भ्रव कारस्य एथक्- 
करणात्तदुपरि तव्योगोऽवसोयत इति ॥ २॥ 
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aa वागैष्वर्यातिशयद तयेति त्रिबोजानां वागभवादितया प्रसिद्धिस्तत्निवन्धनं 
चोचे) तैलोक्यत्तोभणेव्यादिपदमपि इतुगभं विशेषणम् । aaa? वशणता- 
क्ष्टोत्यतापि सम्बध्यते। च्छेलापहरकविताकारकमिव्टेतदपि ₹ईतुगभंभेव । 
च्छेलग्रहणं दुष्प्रतिहरसकलदरितरोगभयाद्यपलक्तणम् | तथा चात्राप्यतिश्य उक्तो 

भवति | अवाभिप्रायान्तरमाषह--व्यस्तविनियोगोक्तिवा गश तोति । वरिपुराबोजानां 

त्रयाणां व्यस्तानामपि साधनमस्तोत्यप्यनेनोकम् । विश्विद्यायां बालायां शदा- 

यामन्या + मपि वेषुरविद्यानां वागम्भववोजं केवलमेव वागैष्व्यतिशयाधिंभिः 
साधनोयम् । तासामेव कामराजं विश्वक्तोभणाद्यधिभिरित्यभिप्रायः । तिपुर- 
सुन्दर्यीमपि समानमेतत् । किन्तु कामराजप्रधाना सा भवति। acafad 

मध्यमवबोजप्रधाना विदा बोजत्रयेऽपि कामराजसंयोगादिति | aa वागभवशक्तयो- 

रपि जगत्त्ोभणदिसमुचयो द्रष्टव्यः मन्तमिव्यादिशेषस्याभिप्रायमाह- 

धर्मेति समस्तविनियोगोक्किरिति। तिपुरसन्दरो त॒ + + समस्ता fea 
भवति । aa तिबोजोक्ताया yaaa: सक्लदन्त एव योग एकबोजा भवति | 
तच्च सरमाधचन्द्रेरिति सल्लदययोजनायां fad भवति । तदुक्तं + tigi 

qa नाभेरथाचरणमित्यादिन्यासप्रकरणम् | तत्र यत्सामान्य र्तव्यं तदोक्ता- 
पटल उक्तम्--श्रथ पुनराचम्य गुरुरित्यादि। aa लिपिन्यासानन्तरमङ्गुलोषु 
क्रमादङरित्यादिन्यासानन्तरं नाभेरथाचरणमित्यादि wa कायम् । पुनरङ्क््यादि- 
न्यासः | तदाह-अङ्षट्कमसुना विधायेति । ae व्ष्यादिन्यासो नावश्यक 

इति तदकथनम्। fa पुनस्तदिति तदादहादिनाथेति। विपुराभेरवो सर्वेषां 
तेपुराणं देवता । यदा मध्यमपञ्चक्ूटस्येव + + बालादोनां तुसासा देवता 
ग्राह्या । यथा बालायाः करुलसुन्दरो दाया afa सेव । विजयायास्िपुरविजया 

मोदिन्याख्खिपुरमालिनो सिद्धायास्िपुरसिद्धा कामराजनिष्कोलविद्ययोख्िपुर- 

मन्दरोत्यादयद्यमिति । तथा ब्रह्मादिमन्तयोगेऽपि ब्रह्मरूपिणो त्रिपुरभेरवोत्या- 

द्यम् । वच्छति च ओओोपटले । वाग्भवकामराजाविति । दख बोजम् | [ मध्यमन्तं 
वा | शक्तिरिति भावः । aay तत्तदाममवकामराजयोरेवं भवति । aac: 

चरणमित्यथशब्दो Manaus: । अभिप्रायान्तरमाह-पोटमूतिंन्यासे- 
त्यादिना। ब्राह्मे सुतं sara देवतां waar सवंमिद् समानम् । 
तत्र प्रनोघक्तमये खनाममहावाक्यम्रुलमन्ताजपापरमात्ममन्तप्रणवेरात्मानुसन्धानं 
HAM कायम् | पुनग॑तदिनकर्मसमपणविधौ च गुरुखमिमन्त्रेण शिरस्यञ्जलिं 
wat ऋष्यादिन्धासं विधाय देवतां are मानसपूजां क्रत्वा मतदिनक्षतकर्म- 
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aad क्त्वा योग॑ विधायोपसंहरेत् । पुनस्तथा गिरस्यच्ञलिं कत्वा गुरुगणपति- 

मन्तं Bay तालव्रयादि च क्त्वा प्रणवप्राणायाम सक्लन्ाठकान्यासं सूलप्राणा- 

यामं तदङ्ैरभयाङ्गु्ादिकलान्तन्यासं मूलेन देहव्यापकं च क्त्वा मूलं षमस्त- 
व्यस्तसमस्तसमस्तं स्रुलाधारादिषु न्यस्याङ्््थादिन्यासं विधाय मानसपूजापूवंकां 
aad चिवारं परिजप्य प्रागुक्तवेलोम्येन षोडशान्तादिष्वानन्दाणंवादोन् विभा 
वयेत्। wae: ada खशक्तिभिमूलप्रक्ष्युमालच्छीसरलतोभिरयुक्ाः 
स्युरिति विशेषः । मानसपूजां कला चिवारं ad परिजप्य तदिनकरिष्यमाण- 
कमंसमपंणमपि विधाय योगं विधायाजपापरमात्मप्रणवयोगानपि aaraife 

क्यात् । सखानेऽप्येवं aa योजनीयम् । sad कत्वा लिपिपद्चकणिंकागत- 
वेपुरमध्ये तज्जोवतन्नौ वतयोपविश्य गुरुवन्दनमाचरेत्। ततर ॐ St परप्रका- 
शानन्दादययेषगुरुपारम्मथे क्रमेण स्गुरुपादाम्बजं यावत्तावत् प्रणमामोति गुर 

समटिमन्वेण शिरस्यस्नलिं कत्वा ॐ छी परगुरुपादुकाभ्यो नमः। ॐ हीं 

परावरगुरुपादुकाभ्यो नमः। ॐ St अपरगुरुपादुकाभ्यो aa दति fage- 

मन्तेरपि। ॐ st परप्रकाणनन्दनाधग्रोपादूकां पूजयामोल्यादि वच्छमाण- 
ुरुव्य्टिमन्तेरपि शिरस्य ज्ञलिं विधाय गं THETA नमः । गं गणपतये aT: | 

दु दुर्गाये नमः। सां सरखल्ये नमः । क्तं चेवपालाय नमः इत्यंसोवग्रषु । ङं 
पर शक्तये नम इति हदये च नत्वाखरेण कराङ्गुलिशोधनतालतरयादिखवे क्षता 

करादिमन्ेः पादादिमस्तकान्तं व्यापकं विधाय जोवरक्तां विभाव्य + + 

प्राणायामं सलिपिन्यासमित्यव वि्ठतप्रकारेण at वच्यमाणवेधकप्राणायामे वा 

भुवनेश्व्थादिपरलभावियेत्या वा टेदृशबिं विधाय निव्लिपिन्यास् + + 

प्राणाग्निहोवप्रपञ्चयागसकलोकरणान्यपि क्यात् । तत्र च मूलमनु वतनोयम् | 
तदुक्त --प्रणवशक्तिमरूलमन्ादियोग इत्यादि । ततो मन््ोदयमन्तप्राणायामा- 

ह्या दिन्यासबोजादिप्रतिपत्तिमन्तन्याश्यनुस्मरणानि च aa पोटन्यासमारभेतेति 

दोत्तापटलेऽतः सिदमिति। पोटन्यासादिषु विशेषमभिधत्त-पोटन्यासमित्या- 

दिना | यद्ोत्तापटल उक्तमाधारशक्तिमूलप्रकतीत्यादि तत्स वमिह प्रा्म् । aat- 

मताय वादिविशेषोऽयमभिधोयते। यदा सवंविधामेषु विकल्पाभिप्रायमेतत् । 
धर्मादिकं वरदान्तमिति धम्पदिचतुष्कं वरदं Qari: dere पादो वरद 

इति Raq) अ्रधरममादिकमित्यवरदान्तमित्यथादवसेयम् | पोठमध्यफलकमवरद 

इति नेयम् । मूले तु वरदावरदौ नोक्ताविति पुनरनन्तपद्ममर्डलगुणाव्चय- 

न्यासं क्त्वा नवशलोन्॑सेत्। तदाडच्छान्नानेति। वच्छति च--वामादि- 
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पक्तिसदहितं परिपूज्य पोटमित्यादि । मूलबोजेरिति यस्या विद्याया मन््लोदयादि 
ad तस्या वाम्भवादिवीजेस्िभिरितयथेः | तेषां व्युत्क्रमे प्रक्रमे च तदुपपच्या 
न्यासो द्रष्टव्यः । रोति । हदि हि पौठपद्यकणिका भवति | तत्र च नवयोनिचत्रं 

तन्मध्ये च त्रिकोणमिव्येवसुक्तम्। लिकोणरेखातय इति । प्रागादिरेखासु 

प्रादस्चिश्येनेति भावः। कोणबाद्येष्विति ¦! अन्न्यादिकोणानां वाद्यप्रटेशेषिति 

भावः। कोणवितय इति अग््यादिकोणप्रदेशेष्वन्तरिति भावः! वामादो- 
नामष्टाखमध्ययोगिखानपक्ते तु तथा Mls: Wet पुनञ्तुष्योटन्यास इति । 

समस्तथोगादोदाणशपोटस्य प्राधान्य मवसोयते। ze धर्मादोनां नवयोनोनां चतु- 

ष्मोटानां च यदच्यप्यन्यथा fafauafa किन्तु amay स्थानेषु सन्निधानमित्येव 
न्यासोपपत्तिः। पूजितानां योगो युक्तानां पूजेति विशेषसंमवः। पोटसमष्ि- 
मन्माह- रें पराये इति । एवं पोटन्यासख उक्तः । अथान्तरा पादुकान्यासमाह 
- पादुका; सपेल्यादिना। न्यसेदित्यस्य कुत्रेल्यपेक्तायां मन्वा्नानानन्तरमादह 

-शिरसोति। संप + a) अथ मूतिन्यासमाह-रेल्लीं सौः इति, 
तत आवाहनादिकमिति। तदुक्षमावाहनखापनेत्यादि । ततः करन्यासाडः- 

ग॒लिन्यासाविति | करथोस्तलण््ठपाग्देषु मूलेन व्यापय्य tifa 
न्धासं च इयात् । अयं करन्यासः | तताङ्गुलिन्यास इति । मध्यमादिकनिष्टान्त- 

मङ्गु्ठतजंनो तलेषु च तिवोजानां न्यासः पूवं ara: । चिपुरसृन्द्यीन्तु faite: । 
न्यशेद्ोजानि वियायाः पच्च शङ्खतलदये | 
एष्टयोमूलमध्याग्रखानेषु तलयोरपि ॥ इति । 

मध्यवोजखडकारेशेति। निष्कोलपञ्चकूटाभिप्रायभेतत्। saa तु खकारो 
wad | aaa भुवनेश्यावमकतया इकार एव ग्राह्यः । विनपुंसक- 
इस्वयुतनेति ओ ए उड अ इल्येषां ग्रहणम् । मन्वानप्यप्रतिपन्यधे पठति 
st ईशानेति । ननु aad किमेषां लच्चणएकथनेनेति चेत् । उच्यते! देहन्यासे 

मन्वसिद्धयथेमेतदित्यवगन्तव्यम् | वच्यति च--मूत॑य ईशानमनोभवाद्या इत्यादि | 
पुनः षडङ्गमेति । तस्मकारमपि दशेयति--सखवाग्मवमध्यदोघेंशेति | मध्यवोजगतैः 
श्रा ई इत्यादिदोर्चः षडङ्गानि । ते दोषा वाम्मवान्ताः स्य॒रिव्यथंः। यदच्यति- 
मूलबोजमध्यवोजटोर्घौनन्तरमिति। तेन सहायं विकल्प इत्यवबोदग्यम् । यथा 
सकलां दसं ह्रदयाय नम इत्यादि । शुद्धादिषठ खानि खान्यङ्गानीति ज्ञेयम् । 
ग्रूलुटितमाटकां न्धसिलेति | वदुक्तं- बोजतयानुलोमप्रतिलोममष्यगतां माठ- 

कामिति । प्रत्येकं बोजे; पुटिता दिषा ग्रस्ता च मटका न्यस्यते, ओोकण्डादि- 
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wd कु्यीदिति। यच्छोकण्डादिन्यासानन्तरमिल्युक्तं तदिति भावः। aq 
दरलेखापटले यहच्छति-ओेवतच्न्यासशक्तिखोसन्रतिरिव्यादिन्यासवुभु त्तादिन्यास- 

ओोकण्डादिन्यासेति | तच्च सवमन््रसामान्धतया विवक्षितम् । तेनेह कथं भाव्य- 
मिति । उच्यते। नेद तदुपैच्यते। किन्तु यदिदहावश्यकं agua इति । इहै 
तदपि nwa) ओवतच्लादोनां सवेमन्तेष्वपि यावदिच्छान्यास इति । मूले 
मामेरथाचरणएमिति म्युलवोजन्यास उक्तः । बोजे सिभिन्यसलिति संबध्यते । सव्ये 
zaiga च हस्ततले दितयमपोति संबन्धः | बोजदयन्यासोऽयसुक्तः | ठतोयं 

बोजमुभयोहस्ततलयोः सदह न्यप्तलिति योजनोयम् । तिखण्डन्यासोऽयसुक्तः | 
मूधनि गुद्यहृदोरपोति पञ्चाघ्रत्तिन्यासः ॥ ५॥ & ॥ 
वागभवेन gaya उक्तः। यपुनवाग्भवेनाङ्गुलिषु waa) अयो 

पुनरुक्षमागत इत्यन्वयः । पुनरिति पथक् पदम् । तानलतितयादि कुयदिति 

च शेषः । तदुक्मधघस्तात्-अरङ्गुलोषु क्रमादङ्गरित्यादि । इद यग्रागुकं हस्त- 
तज्ले च सव्य इत्यादि यच्चेदमङ्गुलिष्वङ्गन्यासादि कमुक्तं तयथोक्तकालं कायम् । 

यदा प्रागीवाङ्गुलिन्यासविधाविति ज्ञेयम् । वाग्भवेन पुनरिति प्रथमवोजैनेव 
षडङ्गमुक्लम्। अरभिप्राघान्तरमादह्--वागभवेन पुनरितोति। पुनवीमभवेनेति 

संबध्यते । मूलबोजानि दिरक्ता षड्बोजानि संपादनोयानि । तेरेव षड्भिरद्ान्येके 
वदन्ति। मध्यमबोजस्य caf रा ई इत्यादयः षडग्डद्यन्ते। तान्येव सुप्रति- 

gwd पठति-दखेमित्यादिना | निष्कौलविदययाविषयेऽयमङ्गपाढः । बालादि- 
ष्वप्यनेन न्यायेनाङ्गानि कर्प्यानि । पुनरुक्रमागेत इत्येकं पदमभिप्रथन् विद्ठणोति 
-पुनरुकगं पुनवंचनमिति । वाग्भबेन विन्धसेदित्यवर विशेषणमेतत् । वाग्भवस्य 
पुनः पुनराहठत्तिरेव षटृखङ्गेषु स्यात्। न त्वाकारादि वदुचितदोधेयोग इति 
तदाशयः । चशब्देनेति। विन्यशेद्ेत्यसुनेति भावः ! प्रा(बा)णदिन्धासा इति 

मूतिन्यासो गद्यते । बहवचनं तु बोजन्यासाद्यभिप्रायमित्यवबोदष्यम् । सूले 

तद्वतां विशदषीोरिति | खच्छमतिः समाहितः सच्यस्तमन्चदेवतां ष्याथेदित्यंः | 
अभिप्रायान्तरमाह--धोवेशद्यडेतुभूतैत्यादिना | न्धासविशेषणमेतत् । न्यासे 

हि नानाविध क्रियमाणे देवतायामास्तिक्यबद्ठौ तदनुसन्धानयोग्यता धियः 

स्यादिति न्यासानां घोवेशद्यडेतुत्वसुक्तम्। न्याखान्तरोपलक्षणं चेतत् । तेन 

ओरोकर्ठन्याखानन्तरं कामरत्यादिन्याषः- 
कामश्च कामदः कान्तः कान्तिः कामाङ्् एव च। 

कामचारः कामकल्यः कामुकः कामवन्धकः ॥ 

७ 
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TAM रामरमणौ रतिनाथो रतिप्रियः। 

रातिनाथो रमाकान्तो रममाणो निगचरः ॥ 

नन्दको नन्द्नखैव नन्दो नन्दयिता ततः | 

पच्चवाणो रतिसखः पुष्पघन्वा मद्दाघनुः ॥ 

रमणो ामणयेव रममाणो MAA | 

WIAA MARA MAA Waray: ॥ 

मोदनो मोहको AA मोदो aArefaaaa: | 
मन्मथो मदनश्चैव मातङ्गो WHEAT! i 

स्याद्गायको गोतिकरो aaa: च्चेखे)लक स्तथा | 
उन्मत्तो Baad विलासो कामवधेनः ॥ 

रतिः प्रोतिः कामिनो च मोहनो कमलप्रिया | 

विलासिनो कल्पलता श्यामवर्णं शएचिस्िता ॥ 

fafaafafaa चेव लेलिद्धाना दिगम्बरा | 

वामा कुजा परा नित्या कल्याणो मोहनोत्तमा ॥ 

सुरोत्तमा सुलावरा मालिनो कलद्प्रिया | 

एकाक्तौ रव जरिलाजटिला नोलिमालिके ॥ 

fai दग्धा रमा पश्चाद्श्चाभिणणे चारुलोचना | 

रतिप्रिया पलाशक्ौ खडिणो विकटापि च ॥ 

मदारूपघरा माला sifzat विश्वतोमुखो । 
नन्दिनि चरमा कालो का(क)लकशर्डा च कन्दरा ॥ 

मेघश्यामा मदोन्मत्ता लिपिवणंः सदह न्यसेत् ॥ इति । 

गणपतिविधानवदिश्नेणादिन्यासः। पुनग्रंहन्यासः | 
सूयः सोमोऽङ्ारकश्च बुधः शक्रो बहस्पतिः | 

शनेखरश्च UPA केतुखेषां तु शक्तयः ॥ 

WAH च सुधा wat श्रानरूपा यश्खिनेो | 
MH चेव थक्तिख धूम्रा AUT: नव क्रमात् ॥ 
खरान्तस्थाः पञ्च वगां HAW AA एव च | 

ृदधञ्च शिरोनेचदये हदुपरि न्यसेत् | 

ग्रोवानाभिसमुखेष्वेव क्रमास्पाददयेऽपि an दति) 

पुनने्बन्धासः। दिशो वणौ योज्या waaay एव | 
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भाले नयनयोः RUSY नासापुट इये | 

कण्ठे सरन्धहये पञ्चातक[रयो] म िबन्धयोः । 

स्तनयोर्नाभिकटूयरुजानुजङ्खापददये ॥ इति । 
ततो योगिनोन्यासः । 

कामरूपं वाराणसो नेपालं पौर्ड्वधेनम् । 
वरस्थिरं कान्धकुलं पूणंगैलमयार्वुदम् ॥ 
आस््रातकैश्वरेकाम््रे विखोतं कामकोडकम् | 
कलासं WRAL पोटं Taye पुनः ॥ 

खोपोढठभेकवोरं च जालन्घृमथ मालवम् | 
कलान्तं Salas’ च WAT मारतेश्वरम् ॥ 
अटहासं च विरजं राजग्यदं महापथम् | 

कोल्लागिरिरलकपुरमोंकारं च जयन्तिका ॥ 

उज्जयिनो तिरात्रा च ate हस्तिनापुरम् | 

ओड्डोशपुरं प्रयागं षष्टोशं मायापुरं तथा ॥ 
गौरशेलं च मलयं Wie भेर संन्नकम् | 
गिरिवरं मन्द्रं च वामनं दिरण्यपुरं ga: | 

महालच्छ्रोपुरोद्याणं छायाच्छनभिति कमात् i इति। 

ततो नाभैरधाचरणएमिल्युक्तम्। Few | स च संहारक्रमेणोक्लः । तत 
Waal हदयमित्यादिक्रमेण at: | नाभेराचरणं BM Wee हदयादानामि 
च सितिरित्यवबोदव्यम्। मूलन्यासान्तरमप्याह--ततेति । खितिन्यासोऽयम् । 

सगंसंहारावपीडेषयते! ततः MATa: | तदाह--दखेमित्यादिना | 
निष्कोलविद्याविषयमेतत्। शदादिषु तु खवोजानि ग्राद्चाणि। खविलोभे- 

नाप्येषां न्यास ead) प॒नरहोरयलतिलिङ्ाजपापरमानत्मप्रणवन्यासानन्तरमा- 

वत्तिन्यासः । स इष तिविधः । तदाह-पादजानुगुद्धेत्यादिना । नाभिद्त्वर्ठेषु 

आस्यशमस्तकेषु च विभागः। मसूधंगु्यदत्खित्यादिन्याघसु qatar एव । 
नवाहत्तिन्यासो नवयोनिवदिति। तदुक्तम्-म्रूलबोजेः ओोत्रइयचिवुक्ेषित्यादि। 
ततच्चतुदेणाहत्तिन्याघः। तदुक्तम्--शिरोऽपरभागे दकतोत्तरत्रह्मरख्ेषु सरूलबोजानि 
व्यस्तानि विन्यसेत् । एवं तेरेव दक्तादिशङ्दयस्वृमध्येषु नेवहयप्राणेषु ओोत्र- 
waaay स्तनदयनाभिषु प्रपददयाधारेषु जानुदयश्वाधिष्ठानेषु कटिदहय- 

जठरेषु पाश्वंहयद्भस्सु स्तनहयकण्ेषु waaay ओोवदहयमसकेषु नैचदय- 
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भू मध्येषु विन्यसेदिति । ga, शङ्लान्यासः | 
केशान्ते चिबुक वक्ते वक्ते AW च age । 

चिबुके Wea कण्डे कण्ठे नाभौ तथा हदि ॥ 

दि FA तथा नाभो नाभौ TH च Waa | 

मूलबोजत्रयं न्यसेदिति | अर्तेष्व्यादिन्यासमाह-दसौमिति। रत्यादिन्यास- 
माह--इसखेमिति। मूर्तिन्याघमाषह-सूतंय इति सुप्रतिपद्यथे मन्तप्रयोगं 
दशंयति-इस्रोमिति । पुमरङ्ानि विन्यस्येत्यावरणभरुतान्यभिप्रेतानि । वच्छति 

च-तेनैव चाङ्गानि विदिग्दिगाखिव्यादि। मूतिन्यासवदिति। मूधौस्यान्येव 
स्थानानि । सुभगादिन्यास इति ललाटश्चमध्यलसम्बिकागलद्दयनाभिलिङ्- 

स्यूलमरूलाधारायष्टाधाराणि विन्यस्येत्यनेन संबन्धः । बोजपञ्चकां च प्रत्येकां 

संयोजनोयम्। यथा T at बल at सः सुभगाय नम इत्यादि । ्रावरणान्तरस- 
दावे केषामप्यनया दिश न्याः स्यात् । तदुक्तम्-या + + । मूलाघाराद्यष्टाघा- 

रेष्विल्यक्वाधाराणामेव वेलोम्येन ग्रहणम्! भूषणन्यासं विधायेति । यत्त द्ञेखावि- 
धाने वच्छति- चिपुरोक्तक्रमेण भूषणन्यासमाचरेत् अथावरणन्यास इति । ततश्चो- 

भयचापि क्रमविकल्योऽवसोयते। ननु किमिदेव भूषणन्यासोऽभिषोयत इति | 
उच्यते | इडेव HAUT श्रावश्यको मन्तान्तरेषु तु प्रकारान्तरेण भूषणन्यासोऽपि 

स्यादित्येतश्रतिपादनाथ॑मेतत्। विशदधोर्ध्यायेदिति । मूुलगतविशदषोपदाभि- 
ma इयानुक्त इति भावः। अतणएषेत्यथे इत्यक्तमिति। भूषणन्यासं दशयति - िये- 

` ललाटेत्यादिना | वत्णष्ठेति । पाणिष्ठहयमेकमेव wae | कटकडइयमप्येकभेव | 
भूषणन्यासानन्तरमायुघन्यासोऽपि कायैः । aga वि्टतजपवटील्यादि non 

qa भ्रातास््रार्कीगुताभामित्यातास्वं रक्तम् । aa जटापर्यायः। saat 
माणिक्यान्नमाला दरिणोपरिहस्त एतत् पुस्तकं वामोष्वेहस्तं। अभो तरभीष्टं 

चेतरयोः 1 बलिलसितविलग्नामिति वलि्रयशोभितमध्यप्रदेशाम् । अछक्पङ्- 
राजन्सुण्डसखडःमालिताङ्ञोमिति। सुर्डानाभेवारग्रतं aA पङ्क; । तेन 
राजतां मुण्डानां सखरम्भिरलङ्गतशरोरमिति। यदा अक् कुङ्कुमं तस्य पडो 

द्रवः तदहिराजतां geri खभ्भिरिति। अ्रताभिप्रायान्तरमाह-अररक पङ्केत्या- 
दिना । सुण्डपदेनोत्तमाङः लच्छते। तदाह-उत्तमाङ्रूपाभिरिति | तेन च सर्वा- 
ध्वेवपिनोनां शलोनां ग्रहणम् | तदाह --शकतिव्यापिनोसमनोभिरिति । बिन्हाद्यु- 
पल्चणमेतत् । बिन्हादिखमन्यन्तस्य qaam विवक्षितत्वात् । अतएव लिपि. 

पटल उक्षम्-भारतोमिति मादायामकं aed कथितमिति । तिधा विभाग 
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हि वैराजं श्थुलमितरदयं चयं वा सूद्छं तदुत्तरं परं च रूपं स्यादिति । नलु तरह 
शक्यादिग्रहणं किमथेमिति यावदिच्छं विन्ादोनां संख्यापरिग्रहः शेषाणां च 
तदन्तर्भाव इति प्रतिवादाथंमेतत्। परपरापरध्यानकथनमेतदिति परं परापरं 
च ध्यानं समुयेनोक् मित्थं: | परं देवतात च्छ पु सनो शक्तिरेव परं रूपम् । तदुक्त 
- तामिति परं चिदाव्कमिति। तदेव विपुरयाः खरूपम्। तस्या रूपि 

qui faafaaq । ततर खम्बन्स्रुधादिपादान्तमविच्छिन्रतया वर्तमाना; शक्ति- 
व्यापिनोषमन्धस्तासामाकारश्च कुङ्कृमषान्द्रोपम इत्ये तदिह fad भवति । तच 

परं रूपं स्थलरूपद्तकमलेऽतिर्ष्डतद्रूपाभं चिन्तनोयम् । शरोरग्रहणादिति । 
प्रकारान्तरं दशंयति-प्रथवेति। अष्टगिति अजतोति क्ञटन्तमेवत्। तदा- 
हाकारः Bela । परावागकार इष्यते | तदुक्तम्-अ्रतुत्तराकारपुरुषस्येति | तस्य 
aig चिन्मातरापेत्तया संभवति। तदुक्तम्--वैखरोमध्यमापश्य न्तोपरालच्चणा- 

स्तासां दोपिकोन्मनोशक्तिरिति। पर इति परमास्मेव्यधें;। परग्रहणमेतदैव 
चिन्मातावकौं परं रूपमिति प्रतिपादनाथेम् । सन्द्रोभाव इति । चिन्माव्रपरा 
वाक्तदयथंगतविशुदांश्वलनतः सन्द्रोभावः स्यादिति भावः। आभास इति। 
चेतन्याभासाभिप्रायम् | तदुतं-मूतिंमीवा आमासस्तदभिग्यक्ेतन्धाभास इति | 
तेन राजन्तोति तद्योगः । सापि चिश्मधो परिदोप्ता स्यादिति भावः। सुरडङ्कणड- 
सिनोति सुण्डलमु त्तमाङ्ङ्पलात् परापश्यन्य(तिक्गा हि शक्तिरध्यामवरतिंनो 
कुण्डलिनो । सा च ख्धृलप्रपञ्चभिरःस्थानोया भवति । अषटगिल्यारोऽपि सेव 
भवति । तस्यामिति सूलाधारान्तवंतिन्यामिति भावः । खग्बदविच्छित्रतयेति, 
समन्यादोनां मन्तजपकेलायामवि्छि्रतय प्रघरोपरमयोः सहावादिति ara: | 

तदुक्तम् -अव्यकग प्रलपतोल्यादि। शक्तिमेदा इति । सामान्यशक्तिः कुण्डलिनो 
तस्या विशेषा ण बिन्हादिसमन्यन्ताः शक्तय इल्येवसुक्म्। Awan sal 

मुण्डानां सरजो qwas इति समासः । तेरलङ्त गरोरामिति इुण्डलिन्यन्तर- 

fama व्यवसितो प्रायमेतत्। पवेस्मिन् विवरणे सच्छशरोर- 
वल्यन्मनो | तस्याः खग्बसमान्यादयः। इह तु विवरणे सुच्छतेजोरूपोन्मनो | 
तस्याः समन्ताद विच्छेदेन प्रषरोपरमभजस्तेजोमाताः समन्यादय इति Az: | 

पुनरपि प्रकारान्तरं दशेयितुमारभते--यथा gat are इति । ख्थुलरूपविषप- 
भेव देतत् । परादिरूपन्तु पदान्तरगम्यमिति मावः । अ्राताब्बरेल्यनेनेवेति । एकभे- 

वैतत्पदं रूपद्यपरमित्येवकारेणोक्तम् | आताश्नामामरकयुताभां चेत्येवं विवरणोय- 

मेतत् । ततराकौयुताभामिति स्थूलविषयम् । निरतिशयरक्रा तदपेक्षयेति न्युनतथा 
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च रक्ता आमा ज्योतियस्याः सेवमाताम्ब्राभेत्युक्ता। तत्र निरतिशयरतं स्लरूप- 
इदृन्तर्वर्तिज्योतिरुन्मनो चिन्मावं परं रूपम् । तदुक्त-तदन्तःस्फुरिते तेजसि बोध- 

मावरूप इति । तत ईषनन्य॒नख्लरूपाभापैच्या च प्रकषीच्यं रक्तं पररूपप्रभा- 
स्थानों परापरं रूपम् | तदप्यक्तम् -भगवत्यनलाव्मके विदध्यादित्यादि । तदेतत् 

ad भारतीं तामस्बिकां तामित्यत्रापि समानमेव ध्यानमित्यववोदग्यम् । निष्कोल- 

पञ्चकूट इति । पञ्चक्ूटवि्या हिविधा मध्यमपञ्चकूटं सवेपञ्चकूटं चेति । तयोदहंयोः 
age ग्रहणम् । ललिता तु पञ्चक्टग्रहणान्र Was | सातु पाणाङ्कुओेत्तुघनुः- 

yan भवति । पाशङ्कुशशूलकपालघरा वेति. + wd ग्रहणम् । 

ललिता तु पञ्च । सवीसामपि रूपमेद विकल्योपलचणमेतत्। शएदायास्तावत्- 
शश्नालस्थां विणेतामभयवरकरां कुन्दमन्दारगौरा 

पद्चाच्तोमङ्गदाच्यामतिरुचिरविवि ताकल्यवस््रभूषाम् | 
वन्दे देवीं कुमारो शणिणकलसमोपेतमौलिं वहन्तो- 

मन्नानोद्ेदिनो तां प्रवरधनघान्यप्रदं कान्तिदां च॥ इति। 

बालायासतु Aaa एव धवललत्वं विशेषः । यदा- 

पोयुषङ्कु्मवरदाभयपुस्त कोद्यद्ाहामयुग्मनवयनाममलाम्बु ज खाम् | 
अच्छाङ्गरागवसनापघनां नमामि बालेन्दुमौोलिमनिशं वचसामघोशाम् ॥ इति | 

व्यस्तविधाने तु वामभवं | 

धघवलनलिनराजचन्द्र संस्थां प्रसन्नां घवलवसनभुषामाल्यरेहां चिनेताम् | 

कमलयुगवराभोव्युल्लसद्याइपद्चां कुघुदरमणच्ड़ं भारतो मावयामि ॥ इति । 
कामराज च + + शक्ते च ब्रह्माटिमन्तधोगे तु तत्तदायुधादियोगो विशेषः | 

मिखणयोगे तु ब्रह्मादोनां रक्ताभानां aang सरख्त्याद्याका दिकरा देवो ध्येया । 
विपुरस॒न्दशेयोगेष्वपि समानमेतत् सवेमिति ॥ ८ ॥ 

मूले dat प्राप्येति पुरश्चरणसुक्तम् । विशिष्टलक्तणयुत (ज) इति + + 

सत्संप्रटायादुगुरोरिति। दिविधः age संप्रदायः साधुरसाघुश्च। तत्र टेव्याः 

सितो प्रेतासनयन्तरबन्धः पूजायामासवादिसंयोगः स्यां तैपुरगायतीप्रहत्ति रिति 

सवंमस्ति सोऽसाघुः । श्रुतिद्मति विरोधात् प्रल्यवायकरत्वाञ्च । यत्र सरखत्यादि- 
दैवतान्तरोचितमेव सवं स साधुः वैदिकपरिग्रहात्। स संप्रदाधो यस्स सत्सं 
प्रदायो get श्रभिप्रायान्तरमाह-वेदिकादितोल्यादिना। बेदसंप्रदाथेनेव 

सापे प्रत्तः संप्रदायोऽयमभिप्रेतः। तदशयति-परप्रकाशानन्दनाधेत्यादिमा | 
लरितादिनित्याखप्ययमेव गुरक्रमः। नित्यानां विद्यामामवि्ेषात्। यहा 
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तासु प्रागुक्त एव स्व॑सामान्यभूतः क्रमो भवति । ननु कथमिह गुरुसम्टिमन्ः 
स्यादिति। ॐ ङ्गी परप्रकाशनन्द्नाधादयगेष गुरुपा रम्मयेक्रमेशेत्येव मद्यम् | 
परगुरुखोपादुकां पूजयामोत्यादि च प्रतिपत्तव्यमिति। aa सुनियत इति 
सकलनियमजातसुक्तम् | अभिप्रायभेदमाह -ब्रह्मचर्यादिमानिति । कामराज- 

बोजादियोगतो aaafeaa कामत्तोदसंभवात् तत्परिदहारायवश्यविघाना्थं- 

मेतदुक्म्। तच्वाधलक्तावधोति दादशलक्तग्रहणम् । अभिप्रायान्तरमाद- 
तच्चानोति । wanes चतुविंशतिसंख्याग्रहणम् | तक्वाधंलक्तावधोति दाद श- 
लक्तग्रहणम् | व्यस्तसाघ[नेः]पि समस्तोक्तव संख्या विमूरत्यादिमन्वयोगे तु 

सर्वेषां दादशलक्षमेव स्यादिति ज्ञेयम् । Wa areatefa 1 faaguefeaa: | 
सम्यक्समिद् इति जननादयभिप्रायम् । salt ata. अपिशब्दो 
विकल्पार्थः । अभिप्रायान्तरमाह-्रपिशन्देनेति। भानुखदख्रकमपोति योज- 

नोयम् | दादशलक्षजपापेच्ते तद्वानुसहसखाभिघधानमिति भावः । काम्यहोभमै- 
ष्विति । पुरश्चरणाङ्हामे मन्त विशेषविच्छस्यानुपयोगादिति भावः । तत्तत्ताम- 

नोचितबोजयोग इति । पलाश्पुष्ये म घुरत्रयाक्तेरित्यादि वच्छमाणडोमविषयमेतत् | 
aa सौभाग्ये + + wai खोबोजयोग इत्यादि । यदा सखादकतेख नतैरिती- 

होक्तमेव होमहयं तत्तत्रामनयापि कायम् । aa तत्तदनुगुणबोजयोगोऽय- 
सभिप्रेतः। da want ओ्रोबोजयोगो waa तद्योग इत्यादि ॥ € ॥ 

मूले प्राणायामे रित्यन्तया गाभिघानम् | दोक्तितमातरस्य योनिसुद्रादिवन्धा- 
समध्लाद्यासानन्तरमेतदभिधानसिति ज्ञेयम् । प्राणायामैरिति। प्रणएवपरल- 

भाविभिरन्यत्र fata शोषणदिरूपैरित्यथं;। अभिप्रायान्तरमादह-वैधक- 
प्राणायामसूचनमिति। atta aaa योगिनोषैध इत्येतदपिक्ं qa azg- 
वचनम् । वर्णादौनां वेषो नाम शक्तिचिदाबेशेन तद्खाव्यापत्तिः। aq aqa- 
मेदमाह-मूलेनेति । प्रागुक्तरोल्या जोवरक्तान्तं विधायेतदारमव्यम् | कुम्भकोऽपि 

प्रतिलोमवणंपू्वेकेण मूलेन स्यात्। वर्णश्च काननठन्तादिव्यापिनः। तेषां 
SAU: सह संहारः । पर इति प्रकाशमाचे शिव sau: कलावेध- 
चिकौषेया सगंमाह-पुनरिति i बोजानि तु नादकलादिभूता uate: | 
भूतखानेष्िति शिरोसुखद्ृटयगुश्यपादेषु । wa ङुष्टेति तत्तद्यासे तथानुसन्धान- 
मुक्तम् । taal कलाबेधमादह-पच्चोक्ततापद्चोकतबोजानोति । इतरा अपोति । 
रसतन्मावाबोजं जान्वादिनाभ्यन्तं विन्यसेत्। रूपतम्माताबोजं नाभ्यादिकरडान्तं 
qaqa कण्डादिकर्णन्तं शनब्दतन्माताबोजं कणोदिमूर्घान्तम् | 
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प्रतिन्यासं मूलेनैव प्राणायामेन संहारः | परे सवे संहरेदिव्येतस्मिन्नेव च स्म 
संहाय॑मिवि। योगिनोषेधविकोषंधापि पुनस्तन्ना तरा पञ्चोक्ततेत्यायय कररेत्या सै 
खष्टव्यम् । योगिनोवेधमाद- पूर्वोक्तेति । पूवशब्देन ‘nafa: पुरुषधेषेत्यव 
भूतयोगो ग्ह्यते। तच चेवसुक्तम्--द्रवारठतालुष्तु मध्यनह्मरन्धदाद णान्तेषु 

मर्डलबो जाधिष्ठाटसहितान् एथिव्यादि कारणान्तान् कुण्डलिनो प्रभाङैनेक वीं 
ध्यात्वेति । तेष्वधिष्ठात्मो निरच्यादि रक्तयः। तदुक्तम्-भरताभिमानिनोरिति। 
कारणे तु शक्िरेवाधिष्ठाचौ। तासामेव च योगिनोषेध इति योगिनोपदेन 

ग्रहणम् । Wagaafasa नम दइत्यादिमन्तेस्तद्यासेन ai ag यथोक्तं 
कल्यनं षडाघारेषु योगो टृटमनुषन्धानम्। स्रुलयथुतेः खमन प्राणायामः संहार 
षोड गान्तस्थिताघोसुखकमलक िका गतेन्दुमण्डलानन्द संवितघरूपै परे frat | 

यदुक्तम् ~ Hae पर इति । प्रागपि समानमेतत् । तत्तु इादशाम्त एवेवं 
कल्पनोयम् | यदा पूवंशब्देन “^तिवारमस्रः परिजक्तमेतधेत्येतद्ग्द्यते। da 
चेवसुक्तं- मूलाधाराद्याधारेषु चतु षड्दशणदादशषोडशदिदलपद्येषु वणीनां वादि- 

बादिडादिक्ञाद्यादिदहदादोनां दोपर्खिवद्ध्यानसुक्तमिति। योगिनोबेधग्रहणाच 

तत्कणिंकाखधिष्टात्ो योगिन्योऽपि भावनोयाः । ताश्च anaes [योगि]न्यो 

हसकलरडाद्या [योगिन्यो वा प्रथिताः । ब्रह्मरम्र तु प्राग्बदानन्दसंविन्मातरं कल्य- 

नोयम् | योगिनोनां षट्कोणन्तस्िकोणे fafatgq wate कोणेषु खादिव्णीः 
षड्दोघयुता wad स्यः । नवयोनिमध्ययोनौ खितिक्ेदोकारवद्धिः 
युर्मखरैरन्विताः खादिवर्ण नवस्वपि योनिषु स्यरिति चावबोडश्यम् । संकंलं 
गं डं हं Ae च न्य षंस्तासां सप्तानामपि कल्पनं Ral aad: प्राणानायच्छव्रानन्द्- 
संविच्छक्िलच्णे परथिवे संहरेत्। संषंशंवंसांसोंसंसुं qe ts a a: 
मूलं साकिन्ये नम इत्येवं मन्त्रप्रयोग इति । डरलक्रसदहाद्या [योगि]्ो वा 
योगिन्यः स्युरिति । प्राणायासत्रयभिति बेधकप्राणायामव्रयाभिप्रावम् । प्राणा- 

याममन्तेरेवेति। योगिनैोैधप्राणायासमन्तैरित्यथेः । व्युत्क्रमेणेति मन््रावयवा- 
मामाधारणां aaa विवत्तितः। areaeratazafa अयमिह प्रयोगः । 
मूलं awa विन्यस्य मूलं हाकिन्ये et et eS et et ee चं aa carat 
न्यसेत्। यदा मूलं हाकिन्ये नम इति मध्ययोनो vi होमिल्यादि autagq 

योनिषु ¥ afafa दलदये च न्यषेदित्यादि | यदा पुनसन्मात्रापच्चोङ्गतभूतबोज- 

न्यासं सक्लल्ञिपिन्यासमपि विदध्यात् । वेधकप्राणायामदयपेकमेव वा कायम् | 
तद्ध तु तत्तश्मन्तेरेव सगन्यासेन wfefefa न्नेयम् । यदा निरवद्यादिमन्त- 
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व्यापकंरेव खष्टिः स्वादिति मूले निजाघधारराजवयोनिखामिति मूलाधारे नव- 
योनिमध्ययोनौ feat विभाव्येलयुक्तम् । परादिमन्तचासमेकाचरादिमन्वन्धासं च 
क्त्वा पुनस्तामेव Fart सावरणां कल्ययित्वा जलादिभिरन्तर्थागः कायं इति । 

दिव्यरूपाभिति निरतिशयसौन्दर्यादियोग उक्तः। अभिप्रायान्तरमाह-व्यापिः 
न्यादिप्रभाभिरिति | सवंमन्तेष्वपि समानभेतत्। न चेतत्परापरध्यानम्। ata 
तु सकलरूपस्येव व्याभिरित्यवबोदव्यम् | warmed चात एवेति । मूले प्रसुदित- 

मनसेति हषौदियोग उकः | जलगन्धादय इहोपचाराः | यदावरणन्यासानन्तरभेव 
परादिन्ासमेकान्नरादिन्यासं च कत्वा मूलाधारे विभाव्यासनखागताष्याद्युप- 
चारान्दव्यादिति । पुनः प्रा्बदेव arent योनिश्ुद्रामावध्य जपं कुर्यात् । योनि- 

सुद्रा च दिविधेवल्याह-बाद्येऽभ्यन्तरे चेति। aa मूले निजगुदलिङ्ान्तरस्था- 

भित्याभ्यन्तरलक्षणम् । 
र्डुकम्-गुदमेटान्तरे योनिस्तामाकुच्चा प्रपञ्चयेत् ॥ इति । 

वाद्ये च- मध्यमे कुटिलाकारतजन्युपरि संस्थिते | 
अनामिकामध्यगते तथेव हि कनिष्टिके ॥ 

सवां एकत्र संयोज्या अङ्गुष्टपरिपोडिताः | 

एषा तु प्रथमा सद्धा योनिसुद्रेति सास्मता॥ इति। 

ओद्याणजालन्धरखेचरोबन्धाथं इति । aa खेचरौ । 
सव्यं efauen तु दखिणं ae: | 

बां Hal महेशानि हस्तौ संपरिवल्ये च ॥ 
कनिष्टानामिके देवि युक्ता तेन क्रमेण तु। 

तजंनोभ्यां समाक्रान्ते सर्वोध्वेमपि मध्यमे | 
अङ्गुष्ठो तु महेशानि कारयेत् सरलावपि | 

इयं सा खेचरो areal मुद्रा सर्वात्तमा faan इति। 

आभ्यन्तरे तु-चिब्रुकं योजयित्वा तु षोडशस्वरमण्डले | 

चन्द्रसूयं निरोषेन म्ल श्क्तिनिकुञ्चनात् ॥ 
रसनामन्तरा कत्वा अ[व्यक्ते] धारयेन्मनः | 

एषा सा खेचरो ख्याता उन्मनालं प्रयच्छति ॥ इति । 

मानसयोगान्तेऽनुष्टुबादिन्यासं वैखर्यादिन्यासं च कत्वा हलञेखाभाविरोत्या योगान् 

विदधीत। aa प्रथमं खोया योगाः wi वच्यति च-जघाऽचेयिलेत्यादि । 
स्व॑योगान्तेऽएएयोगेन जघ्नान्तर्यागं समापथेदिति । ददानो बहिर्यागं वह्तमार- 

७8 
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भते-भूयो द्रब्यैरिति। वच्छमाणप्रकारेशेति नवयोनिविरचनपोटसपर्यादिषवं 
देवताधागाथें fe भवतोति तस्यारम्भरूपत्वमुकतम् ॥ १० ॥ 

aa वामादिशक्तिंसहितमिति विशेषणं संपद्यते । वतदाह-वामादिश्ति- 

साहित्यमिति। पोढभित्यत्र नवयोनिचक्रान्तमैव पोठमभिप्रेतम् । यपुनस्तद्गत- 

मवयोनेरप्रथितत्वात्तन्मष्ययोनौ कलश्निधानस्य च वाचखत्वादत प्रकर्प्येत्यादि- 

वचनसम्भव इति । वामाद्या हादशण शक्तयो वच्छन्ते। ताखष्टाव्टदलेषु frat 

मध्ययोनिकोशेष्वन्या मध्यत इति ज्ञेयम् । अभिप्रायान्तरमाह-वामादि शक्ति - 

साहित्यमिति। तव्मरकारसु प्रागुक्तः-दादशशक्तिन्यासं कुर्थीदिव्यादि.। यदा 

वामाद्यष्टो प्रागायष्टयोनिषु faa मध्ययोनिकोशेष्वन्त्या मध्यत इति | मवशक्तय- 

faze एव स्युः | तदुक्त प्राक्-इच्छा्नानाक्रियेल्यादि | ननु ad परिपूज्यात् 
नवयोनिचक्रं प्रकल्प्येत्येवमभिधानं कथं संभवतोति । नेष दोषः । नवयोनिचक्रा- 
न्तभेवैतत् पौोढमभिगरेतम्। तस्य चक्रस्य त्वप्रथितत्वादतर प्रकप्येत्याखभिधानं 
स्यात् । नवयोनिकथनानन्तरभमेव वामादिकथधनं चेवसुपपद्यत इति । विधिवदिति 
az: पुरदयेत्यादययभिप्रेतम् । अभिप्रायान्तरमाह-विधिवदिल्यादिना। माट- 

सैरवबोजानामिति ai ्षाभित्यादोनां ग्रहणम् । राशिचक्रविरचनन्तु सामान्य- 
सिद्धमेव । चतुर इति aerefeyg लेखनमिति । यन्त्रान्तरम्- 

मध्याद्यन्नवयोनिषु प्रविलिखेदीजानि वशख्त्िशो 

गायत्रा; पुनरश्टपतलविवरेष्वालिख्य लिप्याह्रतम् | 

भूविम्बहितयेन मन्रधयुजा कोणेषु संवेष्टितं 

यन्तं तेपुरमोरितं विभुवनप्रक्तोभकं खोप्रदम् ॥ 

युद्धे वादे च जयं कवितामायुविदिमासेग्यम् | 
पत्सु नदद का्यादेतद्शटतं यन्रम् ॥ इति । 

कामं षट् कोणमध्ये लिखतु पुनरिमं षटसु कोशेषु पात् 

पतेष्वप्यष्टसंख्येवष्वसुमथ परतो Alaa वोतम् | 
ची णोविम्बान्तरस्यं भुजदललिखितं रोचनाङुङकु माभ्यां 

Wa सोभाग्यसम्मनरिरुपमकवि ताकोतिदं सन्तमेतत् ॥ इति । 
शा षोडशभिः स्वरे; gfafaat तावद्धा स्याचिष्ठत् 
तान्तः शकतयुदरे बुधो लिखतु ararai हितोये ततः | 

हन्ते भरूतलिपिदग्पाभिमतकार्याति]स्तुतीये पुनः 

लिप्या वेष्टयतु प्रकार इतरासामप्यसाविताम् ॥ 
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सा faa यदि षोडशखरयुतं स्यात् तत्स्रव्यच््ञनं 

WAT षोडश तान्यथ प्रथम BAAS: खरः पर्ववत् | 

क्त्वा वत्तमधाधिकं खरपुरोभागे fees 

दे चेत्ते दलयोदयोयदि पुनस्वीणि तिकोणाथिषु ॥ 
चत्वायेिदकेषु पञ्च शरपतेष्वेव षट् चेत्पुनः 

षट्कोणेष्वथ सप्त पवेतदलेष्व्टावधाष्टायिषु । 
शेषाणमियभेव रोतिरुदिता नाहत्तवणे; पुनः 
गण्यः स्यारिह भरूपुरालि तु बदिः स्यादा फलो चित्यतः ॥ 

जी दर्ऽथ शिरोऽक्िकणं करजाः पादान्तरा्ङ्गवा 
धोकमेन्दरियजाश्च वातजनिताः पित्तोद्वाः Sas: | 
नार, यान्यथ सन्निपातज्ञ निता रोगाः पिशाचादयो 

यन्त; Genser महारोगा ्रकाले खतिः ॥ इति । 

यन्त्राणां धारणं वा स्यादयन्तेष्वचंनमेव वा | 

अरभिषेकोऽथ वा तैषां स्थापनं वा विधोयते ॥ इति ॥ ११॥ 

मूले वद्धरित्यस्यायमाश्यः | अष्टदलपद्यकणिकायां पूर्वापरं सूव्रमासखाल 
तत्पोडशधा समं RSM प्रागारभ्य चतुःसप्तदादणभागान्तसोमासु द्चिणोत्तराणि 
सूत्राण्यास्फालधेत्। aa दितोयसत्नाग्रदयात् पूर्वापरसूत्रपधिमाग्रावपि सूत्रदयं 

ठतीयसूाग्रहयात् तत्पूवाग्रावधि च सूत्रदयमास्फालयेत्। तदा पुटितं वङ्किपुर- 

fead संप्यते। aa wad ad तस्पूवेदिग्गतत्िकोणमध्यगतमेवं भवति । 
तदाखवथोनिसंबदेत्यक्तम्। पुनस्तदग्रदयात् पूर्वापरसत्रे aq ठतो यसूत्रं daa 
तदवधि सूत्रदयमप्यारफालयेत्। पूवेनिष्यन्नरदचिणोत्तरगतत्रिकोणपुरोभाशे परं 
तिकोणदयं मध्यभागे पञ्िमाग्रं योन्याकारं aad तिकोणं च संपद्यते। तदङ्धि- 

वरुणेणसमाथिताओरोलयक्तम् । सुनिभि; gia विहितमिति वेदिकपरिग्राद्यत- 

सुक्तम् । लोकेऽतिद्लंभसिदमिति गोप्यतरत्वसुक्तम् ॥ १२ ॥ 

aa वामा ज्येष्ठेति वामादिशक्तचभिधानम् । तासां न्याससु प्रागुक्तः द्दादश- 
शतिन्यासं कुर्यादित्यादि । यदा वामादयष्टोपप्रागा्यष्टयोनिषु । वि[षन्ना]दि 
fren मध्ययोनिकोशेषु सर्वानन्दा मध्य इति ॥ १२॥ 

प्राङ्मध्ययोन्योरित्यन्तरा पादुकापूजोक्ता | वाम्भवादिमिति सवासां वामादो- 
नामपि च विशेषणम् | तदुकम्-एं वामादये नम इत्यादि । यदा पराभिधाना- 

भित्यतेवेतत्संबध्यते। तदादह--वाग्भवादित्वमिति । परावरादिपङ्क्तयोरिति 
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क्रमोऽप्य्धसिद उक्तः मूते परावराख्यामपोत्यपिशन्देनाणडजा[दि] चतुष्टयं 
वा सूचितम् । तदुक्तमधस्तात्-पादुकासप्कं न्यसेदित्यादि। चतुष्पौटपूजा 

च प्रागिष्यते। ततो दोक्तायां योनौ निधायेव्यादि कार्यम् । नित्यपूजायां 
alate ताभिव्याद्ेव कायैम् । तत् सवे प्रागभिदहितम् । तिषुरमैरवौमूतये 
नम इत्यादि | कामेश्यीदौ रत्यादौ च सति देव्या वामदक्तिणग्रकोणेष्वन्तर्वाह्य- 
क्रमेण तदचैनमिति HAA । तदुक्त वामकोशे यजैदेव्या इत््ादि ॥ १४ ॥ 

ततोऽङ्गावरणमाह- तेनेव चेति । वाग्सवग्रहणमेतत्। तश्च वाग्भवेन पुन- 
रङ्गलिष्वित्यक्तम्। यथोक्तक्रमत इति! तदुक्तम्-हृदयं सशिरस्तथा शिखि 

त्यादि । gaat इति षट्खप्यङ्गषु समस्तमूलयोगोऽभिप्रेतः । यन्तु प्रागुक्तं 
“मुलबोजमध्यमबोजदोघीनन्तरमिति 1 तव व्यस्तयोग इति मेदः । तन्मध्ययोने- 
रिति बाणावरणमुक्तम् । अभित इति बहिः परितः प्रागादिदिच्छिति यावत्। 

भगाभगसखपिणिभिगमालिनीरित्येकं समासपदम् । ततूर्वेलतानद्गकुसुमा अनङ्ग - 

मेखला अनङ्गमदना Tati प्रागादि योनिषु aaa: संवध्यते। fagu- 

म्बिकायां तिपुरसुन्दये चावरणन्तरौचित्यसंभवे तत्परूजापि aati aa 
तिपुरसुन्दर्यीमष्टयो निषु वशिन्याद्यष्टौ स्य॒रिति ज्ञेयम् । दलेषु meat सचण्डि- 
कान्तमसिताङ्गकाये; सहाभियजेदिति संबन्धः। दलेषु ब्रह्माण्यादिचर्डि- 
कान्ता मातरः। दलाग्ेष्वसिताङ्गभेरवादयः। सह चेषां इन्दशः पूजा स्यात् । 
agaq—ai चामादिदोषेयुता इत्यादि । तैरङ्गवाणादिभिर्भैरवैख सह भगवती- 
मभियजैदित्यपि योजनोयम् । acarfa ger सामान्यसिदेति नेयमिति ॥१५-१९ 

मूले क्रमाप्त्येति । सहति शेषः! गुरुसकाणदेव जपपूजादिक्रमस्य प्रा्ि- 

रभिषिकसमये कायेति । तदाह गुरोरिति। qa उक्ततथेति soratgag संवध्यते | 

ततच्चैतदपि लभ्यते योगेषु फलाभिधानेऽपि नित्यतयापि ते कार्या इति । व्यस्त- 
साधनेऽपि समानमेतदववो waa ॥ २० ॥ 

वारभवसाधनक्रममिति जपदोमादिसद्वावात् क्रमग्रहणम् | मूलेऽच्छाभ इति 

देहनिमलतोक्ञा। धरणिमयग्टह इति गुहापवरकायभिप्रायम् । वागभवमिति 
केवलवाग्भवाभि प्रायम् | यदा तत्प्रधानस्य Resta ग्रहणम् । तदाह तदादिक- 
fafa शदादिसवेसाधारणभेतत्। केवलवागभवजपै तु ध्यानविकल्यः- 

नवजु्मनिभां देवों सुक्ताजालविभूषणाम् | 
सुद्राकपालविद्याच्तमालाराजश्चतुभृजाम् ॥ इति । 

मन््रजघाच्ननादिरिति तिलकञ्सुमचूडनादिग्रहणम् ॥ २१ ॥ 



नवमः पटलः yee. 

भूरे रक्ताकल्म इति कामराजसाधनक्रम उक्तः । भूसश्ननि पूवेवदुगुहादि- 
ग्रहणम् | रतिपतिमयं बोजं यो जपतोति संबन्धनोयम् | कैवलकामराजाभिप्राय- 

मेतत्। मन्तिपदस्याभिप्रायान्तरमाह मन्स्येति | केवलकामराजे ध्यानविकद्यः- 
रक्तां सुरतरोमूलविलसन्मणिपोठगाम् | 
खणिपाशकपालेक्तुमातुलङ्गधनुष्कराम् ॥ इति । 

शएदकामरजस्य तु प्रतिप्च्यन्तरम्- 

ऊध्वेविन्दात्मकं वक्तमधोबिन्दुदयात्मकम् | 
कुचदयं च तच्छेषे: शेषाङ्गानि च भावयेत् ॥ इति ॥ २२ 

qa ससुरासुरेत्याद्यपि प्रक्षतफलप्रकरणएमेव । तदाह - मध्यमबोजस्येति | 
Ba समुरासुरादोनां प्रमदा एवमवस्थाः सत्यः तदुदृष्टिपातमपि सन्रमन्तीत्येवं 

योजनोयम्। मदबेगत इति कामजमद ग्रहणम् । प्रधितान्तरित्यव्रान्तव्यौप्तत्व- 
सुक्तम् । घनेति भरूमाभिप्रायम् । घमंजतोधेति खेदजल ग्रहणम् | Negara: 

णृथुवेपधुः ततो यः खेदस्तेन भिन्नस्य + 4+ निग्त(हरिण)शावलोचना 
इति ~+ ou २२।२४।२५।२६।२७ ॥ 

सूले धरापवरक इति शाक्तसाधनक्रम उक्तः | अन्यं मनुमिति केवलशाक्षबोज- 
ग्रहणम् । ततुप्रधानग्रहणं वा । तदाह --अन््यवोजादिकमिति । कैवलशाक्तजपे 
ध्यानविकल्यः--ब्रक्मालासुधा[कुम्भसृद्रा]पुस्तकधारिणोम् | 

नवङ्न्देन्दुसङ्ाणं राजग्मोक्तिकभूषणाम् ॥ इति । 

सकारयुतं Wa पराभिघोयते। aa निष्कामविषये ष्यानभेदः- 

अकलङ्शशणाद्गाभां रक्तां चन्द्रकलावतोम् | 
सुद्रापुस्तलसद्वाहां सुक्तामणिविभरूषिताम् ॥ इति । 

aa वशोति faafaaagaa | विचित्रपदपदइतिर्भारतोत्यन्वयः ॥ २८ ॥ 
qa पलाशपुष्येरिति समस्तस्य प्रयोगप्रकरणारग्यः | अ्रथुतावधिमित्ययुतम् | 

सोभाग्यलच्म्योञ्चेति मन्दिरपदं संबन्धनोयम्। मन्वजापोति qaad नित्यं 
जपत एव aaa प्रयोगाधिकार SA: । यदा तत्तदुचितप्रतिपत्या जपोऽपि कायं 
इति सूचितम् | तदुक्तम्- 

पाशाङ्शोदयतकरामरुणां चिनेत्ां माणिक्यवच्ह रितैरपि भूषिताङ्गोम् | 
मूतिं विचिन्त्य facta पुरोक्षमाग्णदश्यक्रियानयनसं[वन]नादि मन्त्र ॥ 

मातुलङ्गनिधिपङ्जेः शिवां शोभमानकरपङ्गजामिह । 

dfafa खलु पौष्टिकं क्रियां gant भवति भूतिरुत्तमा ॥ इति । 
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अभिग्रायान्तरमाह--स मन्तजापोतोति। सवेता + जप इति योजनोयम् | 
adafa | सवंमन्तविधानेष्वपि होसानन्तरमिति भावः ॥ २९ ॥ 

ava + शमि वङ्कि । बिल्वदलप्रसूनैरिति बिल्वस्य पतैः ya Bara: ॥३०॥ 
दलदलेरिल्तदिणोति--विकसदलेरिति कुसुमकैरिति संबध्यते ॥ ३१ ॥ 

अनुलोमविलोभेल्यच वाचकमिल्युपस्कारः । साध्याह्वग्रहणं कमंणोऽप्युप- 
लक्षणम् | यथा अरनुलोमसुक्का देवदत्तं वशं कूविंति ga: प्रतिलोमं ब्रूयादिति । 
कमंसाधकयोरपोत्यत्ाभिप्रायान्तरम् | टेवदत्तस्य यन्नदत्तं वशं कुविंति। पटु- 

संयुतयेति । पटुश्वन्दनम् । विकल्ोऽत्र विवक्षितः । नरपो राजा । जनता 
HAGE: | कमलाकरो खोकरो॥ २२॥ २२॥ 

सुधालता रखता समन्वितम दत्यभिप्रायमाह-अन््यवोजादितल्मिति। 
व्यस्तेरपि बोजे; स्यात् तत्तदुचितफलक्तते होम इत्यप्यनेन गम्यते! यथा पलाश- 
पुष्यैरित्यत्र वाग्भषैनेत्यादि | यदुक्तं - वागेश्वयांतिश्यदतयेत्यादि ॥ २४ ॥ 

मूले फुैर्विल्लप्रसनेरितीन्दि गये जुडतित्युपरि संबन्धः । तिमूर्ती; प्रति वचन- 

मेतत् । + + + afar पायसेनेति च विल्लप्रसूनादिवददिकल्यः । सव॑वायु- 
साधिकमिति संख्या Rat इति ॥ २५॥ 

पूर्वसूचितानिति । ‘gata योगांश्च गुरूपदिष्टानित्यमूनित्यघंः । सूलाधारा- 
दिति समस्तयोग उच्यते। Warm ~+ + स्फ़रन्तोमित्यन्वयः। War 

धारादुत्पद्य दादणान्तखसूयमण्डलं प्ाप्रवन्तीं स्पुरद्रूपामिल्यथैः । शिखिपुरपुट- 
वीतामिति षटुकोणमध्यगताभिल्य्थः। तन्सध्यगेन्दोरित्यकमध्यगतात्सोमादित्यधैः | 
वच्छति च-सार्धसोमादिति | खवदश्तसुचा धारयेति + + ~+ । मन्तमय्येति 
तदा waist सचितः । तत्सङ्ख्या चायुताधिकं तश्चाधेलक्ता वधोत्येतदेव 
वा भवति | सद्यः संपूयेमाणामिति RAT जेयम् । पूव तस्यां प्रभायामाख्वावणं 
पुनः समस्तसिराभिदंहपूरणमिव्यादिक्रमेणेति भावः । तन््मयत्वेनेति तदखतमय- 
त्वसुक्तम् । मन्वोति समस्तमन्विदित्यथ; । अभिप्रायान्तरमाह--श्िखिपुरपुटे- 
मित्यादिना । मन्तन्यारुमिति चाह मन्तो ध्यायत्रिल्युपरि संबन्धः । नित्यतया योगी 
वैखर्यादिसड्ोचन्यासानन्तरमितान्यासं विघाय योगं कुर्यात् । वैरूप्यादिक्था- 
तथा योगे तु खकलौकरणपूवकमिति ज्ञेयम् । अयमिह प्रयोगः । म्युलाघारेऽष्ट- 
दलं कमलं तत्वणिकायां षर्कोणम्। तदन्तस्िकोणं परिचिन्त्य विकोणोदरे 
शुडादोनामन्यतम ad विन्यस्य षटसु कोशेषु तं ad दिरावच्या विन्येत् । 
विपुराम्बिकायां तु षट् eau एव विन्यसनोयाः । भू पुरे मध्यबोजयोगमिति 



मवम; पटल, ५९१ 

वहिश्चतुरखस्या्टदिच्िति ara: बोजविशेषयोगं चेति वच्छमाणः परिवारवर्ण 

इत्युक्ञानां ग्रहणम् + + + वेरूप्यादिक्तयाथंतया यन्तधारणमप्येवं कर्तव्यमिति 
चेह विवर णा शयोऽवबोदव्यः ॥ २६ ॥ 

वद्केविम्नेत्यादि व्यस्तयोगाभिधानम् | तदाषह-- वागभवयोगमिति | खरगण- 

समराबैष्टितमिति षोडशदलं पद्ममप्यर्थादवसोयते। वद्धिविम्बमप्यधोद्लगतं 
भवति। सखोयादिति साधकसंबन्िन इति भावः! मरूलाघधारगताया वाग्मव- 

शक्तेः परावारलक्तणयाः पश्यन्यादि क्रमण वेखर्यापत्तावेवं तस्या निःखतिरित्य- 

धांदवसेयम् । प्रततकिरणप्राहतमिति | प्रततिस्िभुवनव्याप्िः । तस्या वास्याः 

vad: किरणे; समन्तात्मरितं वाग्मवाख्यसिति संबन्धः । मन्व ध्यायेदित्य- 

वाभिप्रायमाह-षट्कोणेष्विति। agt इ स्रादिबोजविशेषयोगः aia समान 
एव । दुःखशान्त्या इत्य तार्थात् कवितासिष्ये चेति लभ्यते ¦ यन्तधारशेऽप्येतत् 
फ़लमभिप्रेतम् ॥ ३७ ॥ 

aa guia दादश्दलपद्याभिप्रायम् | da cand भानुविम्बम् । योनिरिषह 

न विकोणमात्रम्। aere—aifa: षट् कोणभिति। यदा षट्कोणं प्रकरणसिदम्। 

तन्मध्यगतं चिकोणएमिदह योनिरुक्ता । इह मध्ययोनौ षटकोणेषु च कामराज 

न्यसनोयम् | तदादह-अरत्र षट्कोणेषिति। एवकारो यथाचुतार्थागाधनायं; | 

योनिष्वन्तरालं मध्यमबोजं यत्र तद्योन्न्तरालं aalfeay । तत्रापि कु + fara- 

हेश उदितमिति योनोनामन्तरालेऽभ्यन्तरभाग उदितमिल्येवं योजना । कभा- 
दन्तकं रिति afeuta vad: । कभादि + + + ag सूयंमणर्डलवणेलादेव 
भवति। तदुक्तमधस्तात्-कभादया वसुदा: सौरा इति । भूपुरादिसवेमिहापि 
समानमेव | यन्वधारणमयप्येवमभिप्रेतम् ॥ ३८ ॥ 

मूले मूध इति। तत उपरोति भावः । शएशघरविम्बं दणदलपद्चे cand 
भवति । प्राम्बद्योनिश्द्ः। तदाह- योनिः षट् कोणमेवेति ! नवयोनिवति | 

पूर्वेष्वपि समानो यो विकल; । स्परन्तमिति बोजविशेषणम् । संवोतं व्याप- 
कार्शैेरिति। दलगतेरिति day | मकारखितमिति antiwar कभादिसम्टि- 

भूतस्य सूय॑मण्डलतया शशधरविम्बास्यदत्वेन चिन्तनमुक्तम् । वच्छति q—are- 

सोमादिति। सारखताच्छाखूतजललुलितमिति लिभ्चुवनस्य तग्रवाडहेणए पूरण 

मपोष्यते। तदुक्तम्-सद्यःसंपूयं माणं चिभुवनमखिलमिति । यन््घारणमप्ये- 
वमभिग्रेतम् । योगस्तत्तदोजजपेन कायं; । sade तु galiza अथ 
समस्तस्य तिखानं योगान्तरम् | 
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सूलाधारस्य मध्याञ्चलदनलनिभं वाग्भवं ज्योतिरूय- 

gad प्राप्य दोव्यद्द्यमणिनिभमतोऽप्यनतं कामराजम् । 
प्राप्तं भ्रमध्यपद्योदरमखतकराकारमच्छाखताङ्धिः 
शाक्तं संपूयमाणं खलु तनु भुवनं चिन्तयेद् ~+ + 4 

fa च 'तिमूतिसर्गाचेत्यत्रापि प्रतिबोजं योगत्रयं सूचितम् । तिसमूतिसर्गात्युरा- 

भवलवाद्धेति चकारेण वतिमूतिविसगीत् पश्चाङ्ववत्वमप्युक्तम् । सगविसगोँं च 
प्रतिपच्या Sara संभवतः । तत्न सगंप्रतिपद्येहिको योगः। विसगंप्रतिपच्या 
चासुभिकः । तयोः ararara लासुश्िक एवेति विभागः तिमूतिरिह प्रान्द्- 

प्रधानो वागथंन्नानप्रपञ्च;। तदुत्पत्तेरपि पुराभवा शक्तिरिति मूलाधारगताया 

aaa, खरूपविमरस्थुलोभावव गात् पश्चन्तयादिक्रमेण वैखरोरूपैण सकल- 
वैदागमकाव्यव्यवदह्मरादेः शन्दप्रघानस्य प्रपञ्चस्य प्रतिपत्तिरभिप्रेता | 

तदुक्तम्- ध्यायेहागोशखरौ पराम् | 
बोजरूपासुल्लसन्तीं ततोऽनङ्पदावधि | 

ब्रह्मग्रन्यिं विनिर्भिद्य जिह्वाग्रे दोपरूपिणेम् ॥ इति । 

विमतिविसर्गात्पशाद्वाभिति शब्द प्रधानस्य प्रपञ्चस्य संहारानन्तरभाविनो शक्ति- 

रिति। aa वाग्भवे aad wearer प्रपञ्च ेकारस्तददिमशः। बिन्दुस्तन्मरलभूतो 

वि + + टा ततो वामवोचारणे वाक्प्रघानस्य जगतो विमश तस्य तत्कतरि 

संहारः । तदन्ते च तदोयं साक्तिचिद्रूपमवतिष्ठत इति । arate तु विशेषः | 
कैदागमादिप्रसरखमये सखसाचिचिद्रूपतो विमभंस्ध॒लोभाववशात् पश्यन्यादि- 
करमेण तदभिव्यक्तिः तदवसाने च तदिपयेयेण साकतिचिद्रूपावखितिरपि भावनो- 
येति। तथा च प्राणागनिहोतरप्रकरण उक्तम्-सवंसाकित्रेन खयमवाचम- 
वाचकं ब्रह्म भूलेत्यादि । पुरेव चयोमयत्वाचेति । चकारेण पश्चादपि चयोमय- 

लादिव्युक्तम् । wad सवे योजनोयम् । खरूपरसविषयानन्दास््रयस्त्रयी 
तदवस्यातः प्रागपि तन्तन्माचमयो खरूपमहानन्दलक्षणेति। चयो चेद भोग- 
प्रधानः प्रपञ्च एव । दयगतायाः कामराजगतेः खरूपानन्दस्थुलोभाववशात् 
परसच्छस्लक्रमेण सकलविषयरसाद्यानन्दस्य सोपकरणस्य प्रतिपत्तिरियमभि- 
प्रेता । पश्चादपि वयोमयलरादिति सकलभोगप्रधानप्रपञ्चो व्यज्ञनम् तदुपभोग 
tart | तदानन्दिता च बिन्दुः ततश्च कामराजोचारणे सकलभोग्यप्रपञ्चस्योप- 

भोगे तस्य तदानन्दितिरि संहारः । तदन्ते तदोयसाच्छानन्दरूपमवतिष्ठत इति | 
सान्नाश्च तु विशेषः । विषयोपभोगसमये खसाच्यानन्दरूपत उपभोगशक्तिख्युलो- 
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माववशात् परखच्यस्यलक्रमेण तदिषयप्रपञ्चाभिव्यक्तिस्तदवसाने तदिपयंयेण 
साच्चानन्दरूपावस्थितिरिति । लयेऽपि चिलोक्याः पूरणत्वादित्यपिशब्देन सर्गेऽपो- 
aay | विलोको चाथेप्रधानः प्रपञ्चः | तस्य सगे पूरणं खखाकारतयावख्ापनम् । 
श्नूमध्यगतायाः ठतोयबोजयक्तेः च्रानशक्तिख्युलोभाववशात् कारणस च्छक्रमेण 
श लजगद्रूपतया प्रतिपत्तिरिहोक्ता । लये fasten अपि पूरणत्वादिति शाक्तमोज 
TAA: | भ्रौकारस्तदुचितं ज्ञानम् । विसर्गो न्नाता । ततश्च तदुच्चारणे 
छल्छञस्यातिप्रधानप्रपञ्चतद वच्छेदलक्षणे ज्ञाने तस्य च waft संहारः । तदन्ते 
साकधिपूणेरूपमवतिष्ठत इति । arana तु faite: | तत्तदधंप्रतोतिसमये साचि- 
सखरूपात् पूर्णदवच्छेदन्नानशक्तिवशात् कारणसृक्छ्यादिक्रमेणए azarae: तदव 
साने च तदिपय॑येण सा्तिपूणंरूपावस्ितिरिति ॥ २९ ॥ 

पनवेश्यप्रधानमिति सक्तदागभवयोगस्योक्तत्वात् पुनःशब्दः । योनेरिति मूला- 

धारगतनवयोनिग्रहणम् । मध्य इति च थेषः। यदा योनेरुद्यतोभिव्युपस्कारः | 

परिभ्चमितङ्कण्डलिरूपिणोमिति । नवयोनिमध्ययोनिमध्ये परिश्रमणभोलां कुण्ड- 
लिनोरूपामित्यधेः | तदुक्तं कुण्डलिनो तदा मूलाधारे विषरतोत्यादि । कुण्ड - 
लिग्रहणोचित्यादेव वागमवयोगोऽयनमित्यवगमः। रक्ताख्तद्धवसुचेति । asa 

रक्ततवात् खरूपं TH लभ्यते। तदुक्तम्- रक्तवणेष्यानयुक्ञामिति । व्योमस्ल- 
fafa वेलोकयान्तर्भागाभिप्रायम्। + + तस्मिन्नावैश्येति fad पुरुषं 
वा aaa neg gd वशयेत्। तस्मिन् सध्यस्यावेणन + + ॥ ४० 1 

+ कामबोजस्य स्थानमेदेनेति ga ead तद्योगस्योक्कत्वादेवमभिधानम् | 
मूले गुह्यखितमिति गुह्यपदेन लिङ्गमुच्यते । तथा च कामपटले-शिवज्वाला- 

तनुमिति। यदा गुञ्यश्चब्देन तिपुराभूतस्य साधकस्य योनिग्रहणम् | 
तथा चोक्तम्- तथा कामकलारूणां मदनाङ्कुरगोचर इति | 

मदनस्य बीजमिति कामराजग्रहणम्। निजतेजसेव व्योमस्यलं खकलमप्यभिपूयं 
afafaaafestfa समानम् । afafafa + + विदग्धलोकं इति t+ ॥ ४१॥ 

[सकल ]योगमिति i निष्कलानां योगानासुक्रलादे बमभिधानम् | इतरयोगेष्व- 

पोति विकल्पेन खकलदेवताध्यानसुक्तम् | तने सकलयोगेऽपि विकल्येन निष्कल- 
ध्यानमपि fay भवति । चित्ताम्बुज इति हदयपद्माभिप्रायम् । तडइतामिति 
बौोजान्िकामित्यर्थः । नानारसखोतसा faatafafa + + + निरस्त- 

dafaua इति सामान्यफलसुक्तम्। सवेत्ापि समानभेतदवबोदव्यम् । नतु 
उक्ततया gata योगानिति तावदुक्षम्। ततः क इह भेद इति । saat 

७५ 
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aa निष्कामस्यानुष्टानम् इद तु घकामस्यापि सुमुक्तोरिति। aafa च- 
विच्येशोमिव्यादि ॥ ४२॥ 

मूले संेपतो निगदितत्युपसंहारः। विद्येणोमिति तु कत्छञफलेमोपसंदारः | 
प्रतिभजन्निति भक्तिमान् नियमवानिति वाथं;। तस्ये व॑भूतैन्दिरा भवेदिति च 
योजनोयम्। anata व्याप्तयशःसमूहित्यथेः। सवमुनिभिः संप्राथेनोयं 
पदमिति agt चिदानन्दपूरेसवरूपमसुक्तंम् ॥ ४२ ॥ 8४ ॥ 

इति प्रयोगक्रमदोपिकायां नवमः पटलः । 



STAMINA नमः 

ओयोशारदाये नमः 

शिबपञ्चाचरौभाष्यम् | 

MAUNA नमः | 

aa: शिवाय इति aaa: । तस्य व्याख्यानम् | 

त्यागो हि नमसो वाच आनन्दः प्रकतेस्तघा | 

फलं प्रत्ययवाच्यं स्यात् त्याज्यं पत्रफलादिकम् ॥ १ 

त्यजामोदमिदं aa चतुर्णामिह सिद्धये । ( १म व्याख्यानम् ) 
नमः शिवाय | 

FAA नमसो वाच्यः प्रणामो टेन्यलब्धये ॥ २ 

zal सेवा तथा ज्ञि; सिद्धिः सवस्य वस्तुनः | 
नमामि देवदेवेशं सकामोऽकामणएव वा ॥ ३ ( रय व्याख्यानम् ) 

नमः शिवाय | 

नञा निषिध्यते wrafaafas vera: | 
मसनं देवदेवेश नेह नानास्तिशब्दतः ॥ 8 

अथेति गमयेत्य्थे तस्माच्छ दोऽस्मि नित्यश्रः । 

प्रणामो देहरीद्ाट्रभिमानस्य नाशनम् ॥ भ 

शिवि ब्रह्मादिरूपः म्याच्छक्तिभिस्िरभिः सद | 

अथवा तू्ंमेव Ward ब्रह्म तत्परम् ॥ € 
नमसो नमने शक्तिनेमनं प्यानभेव च । 

TAA तादावमयसम्बन्धः कथ्यते प्रत्यगाकनोः ॥ ॐ 

a¢ शिवः शिवोऽहं च मन्ये वेदान्तनिष्या | 

इत्येवं नम इत्युक्तं वेदेः WaT सवशः ॥ ८ 
TIA दास एवाहमदं दास इतोरणम् | 
इत्येव नम TAA वेदेः WIAA सेशः ॥ < 
अथवेदमिदं सवं त्यजामि परमाये | 
श्रधे धमं च कामं च वाच्छंश्च जगदोशखरम् ॥ १० 
एतन्मन््राथं तच्छन्नव॑दवेदान्ततत्परेः | 
fauid vane यद् विन्नेयं मुक्तिलब्धये ॥ ११ 
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अथवा भुक्तिलाभाय aa तचल विवेकतः | 

भिन्नं बुद्ध्वा रदा देवं AMAT जगद्गुरुम् ॥ १२ ( 27 व्याख्यानम् ) 

नमः शिवाय | 

नमेरचि नमः प्रोक्तो जन्तास्याजगदोण्वरे | 

तस्मादु दासोऽहमिल्येवं मल्वा मां प्रापयाव्मनि ॥ १२ 

afaaea जगत् सवे तन्मयं शब्दगामि यत् । 
Aga faa इत्युक्त कारणं ब्रह्म तत्परेः ॥ १४ 
न मा यस्यास्ति wats सोहं देवो न संशयः | 

तस्मान masa wat विद्यां सनातनोम् ॥ १५ 

यस्म्माटानन्दरूपस्लं देवैर रेनि गद्यसे | 
तस्मान्मे fe योगोश भद्र न्नानं सुभावनम् ॥ १६ ( ऽये व्याख्यानम् ) 
नमः शिवाय । 

aang & नेति नेतीति asa मासि Fea | 
तस्मान्रमोसि भद्रं A यतो जातोऽनमो नमः} १७ 

शिवं शिवमथाप्राप्तः शिवायेति निगदयसे | 

शिवाय मे तथा प्राप्तया शिवायं कुरु सवेदा ॥ १८ ( ५म व्याख्यानम् ) 
नमः शिवाय | 

शिवां यातो महाभद्र नमोदं मायया धुवम् | 
ततो नमाय म्यं मः शिवायं कुरु सवथा ॥ १८ ( es व्याख्यानम्) 

नमः शिवाय | 

शिव मेषियतो samt शिवायस्तवं प्रपद्यसे | 

नते माया यतो WAIT नमो Fe: प्रपव्यते ॥ २० 
ame च शिवायोदहं नमो ag नमो aq: | 

नमो नमाय VHA महन्लाय नमो नमः ॥ २१ 

नमो नमसनं शम्भो निराकाराय ते aa: | 

fava निष्कियं शान्तमित्याद्ाः श्रुतयो जगुः ॥ २२ 
नमो ब्रह्म निराकारं शिवायं शिव सवदा | 

अतोहं च नमा भद्र शिवायोदं न संशयः ॥ २२ ( of व्याख्यानम् ) 

इति पद्मपादाचायेविरचितं शिवपञ्चाचरोभा्थं सम्पृणंम् | 
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